Wij zijn op zoek naar
medewerker poetsteam
regio Blankenberge
deeltijds (aantal uren onderling te bepalen)
contract onbepaalde duur

DE POETSPLOEG VAN ORANJE...
is een enthousiast team. Je staat samen met je collega’s in voor het poetsen van de verschillende gebouwen
van Oranje. Je krijgt de verantwoordelijkheid over één of meerdere van onze vestigingen van Oranje, waar je
zelfstandig poetst.

ORANJE VZW
Oranje vzw streeft naar een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Onze organisatie zet
dienstverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijke kwetsbare doelgroepen centraal.
Wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, vorming en ambulante ondersteuning zijn belangrijke pijlers binnen de organisatie. We
zijn actief in Noord West-Vlaanderen en Meetjesland.
Oranje bestaat uit 22 zelforganiserende teams die bouwen aan eigen doelstellingen en verbinding leggen met andere teams, buurt en
samenleving. Vertrouwen en dialoog staan centraal in elk team, met oog voor talenten en competenties van elke medewerker. Binnen
onze teams hebben we oog voor diversiteit. Wie je bent en wat je mogelijkheden zijn is belangrijker dan leeftijd, beperking,
geaardheid, geslacht of afkomst.

JOUW OPDRACHT
●

●

Je bent één van de poetskrachten op onze locaties in Blankenberge:
○ Je krijgt één of meerdere Oranje-locaties toegewezen, naargelang het aantal uur dat je werkt
○ Je poetst in ons hotel (Hotel O’mer): daar sta je in voor het poetsen van de gemeenschappelijke
ruimtes (ontbijtzaal, inkom, gangen, vergaderzaal,...) en van de kamers/appartementen.
○ Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak van onze nieuwe woondienst O’berge: sanitair,
gemeenschappelijke ruimtes (woonkamers, keuken, gangen…), maar ook burelen, slaapkamers.
Je maakt deel uit van het ganse poetsteam van Oranje: je springt in voor je Oranje-collega’s wanneer nodig.

PROFIEL
●

●

We hechten veel belang aan wie je bent:
○ Je stelt je dienstbaar op en je bent vlot in het leggen van contacten.
○ Je ziet werk en bent sterk in het plannen en organiseren van je werk. Je kan je planning vlot
aanpassen bij onverwachte situaties.
○ Je kan zelfstandig werken en neemt de verantwoordelijkheid om je taken af te werken.
Er zijn voor deze functie geen specifieke diplomavereisten.
○ Ervaring als poetskracht (in de zorgsector) is een pluspunt.
○ Je hebt bij voorkeur een rijbewijs B.

WAT BIEDEN WIJ
●
●
●
●

Een halftijds bediendecontract met goede verloning volgens de sectorale barema’s. Je werkt minimum 19 uur per
week: het exacte aantal uren bespreken we onderling.
Een contract onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding.
Een flexibele job: je werkt tijdens de week, overdag, maar ook occasioneel weekendwerk schrikt jou niet af. Daarbij
houden we rekening met jouw voorkeuren, zodat je een goed evenwicht tussen privé en werk kan bewaren.
Een dynamische werkomgeving met heel wat mogelijkheden voor professionele ontplooiing.

SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding ‘logistiek medewerker poets’ via mail naar vacature@oranje.be of per
post naar Oranje vzw, tav Nele Haers, Brouwerijstraat 7, 8340 Sijsele.
Sollicitaties worden doorlopend bekeken. We verzekeren een transparante en vlotte aanpak van jouw kandidatuur.

