Wij zijn op zoek naar een
woonbegeleider
regio Brugge - d’Oude Steenweg
3/5e contract tot voltijds - onbepaalde duur

Onze woondienst d’Oude Steenweg
… is in volle ontwikkeling. En jij kan hieraan meewerken. Samen met je collega’s bouw je mee aan een
woondienst waar wonen en dagbesteding voor onze cliënten in de samenleving en buurt ingebed zijn.
Je komt terecht in een zelforganiserend, enthousiast en creatief team!

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.

WORD JIJ DE COLLEGA VAN JUSTINE?
Zo ziet een werkdag als woonbegeleider er uit:
Om 08u arriveer ik in de woondienst. Terwijl de bewoners rustig ontbijten, bespreek ik met mijn collega van de
nachtdienst hoe de avond, nacht en ochtend zijn verlopen.
De bewoners die hun dag doorbrengen met dagbesteding, vrijwilligerswerk of arbeidszorg buiten onze woondienst
maken zich klaar om te vertrekken. Om 10u30 staat voor een bewoner een tandartsbezoek op het programma. Een
ideaal moment om onze buurman mee te nemen. Hij gaf eerder al aan als vrijwilliger onze bewoners mee te willen
ondersteunen. Na het tandartsbezoek bespreken we samen hoe we verder kunnen samenwerken.
Vandaag hebben we een strak tijdschema. Dan is het leuk om de helpende handen van thuiszorg in de dienst te
hebben. Samen met de bewoners die in huis bleven, maken zij de kamers schoon en nemen ze de was voor hun
rekening. Nu het even rustig is in de woondienst maak ik van het moment gebruik om mijn administratie op orde te
brengen. Ik kijk na of de registraties goed zijn doorgekomen, check even hoe het loopt bij de was, tel de kassa en
hou ik een digitaal overleg met een collega van een andere woondienst in Oranje.
In de namiddag zit ik samen met het netwerk van één van onze bewoners. Samen bekijken we hoe we de komende
maanden het traject dat hij aflegt kunnen aanpassen en verbeteren. We leggen zijn wensen en dromen op tafel en
zoeken hoe we die vraag om nog meer zelfstandigheid kunnen organiseren.
De dagbesteding is afgelopen, de bewoners komen druppelsgewijs opnieuw tot in de woondienst. Op de dienst krijg
ik de hulp van een collega. Samen zorgen we voor een rustmoment in aanloop naar de avond. Sommigen nemen de
tijd om tot rust te komen in hun kamer, anderen kijken wat televisie of spelen een gezelschapsspel in de
leefruimte. ‘s Avonds eten we samen verse croque monsieurs.
Voor ik het weet is het 19u00: mijn dagtaak zit erop. Ik neem afscheid van de bewoners. Maar ik zal ze niet lang
moeten missen: morgen kom ik terug. Dan begin ik om 16u15 en neem ik de avonddienst (tot 22u) voor mijn
rekening. Ik ben benieuwd hoe ik morgen opnieuw het verschil kan maken.

WORD JIJ EEN COLLEGA VAN JUSTINE?
Om de ontwikkeling van onze woondiensten verder te zetten zijn we bij Oranje momenteel op zoek naar een nieuwe
medewerker in regio Brugge. Er wacht in onze woondienst van d’Oude Steenweg een uitdagende opdracht waar we
enthousiaste woonbegeleiders voor kunnen gebruiken.

PROFIEL
Je neemt initiatief, volgt zaken actief op en gaat op zoek naar de juiste ondersteuning en feedback om je
werk goed te kunnen uitvoeren.
● Je bent sterk in het organiseren en kan daarbij rekening houden met veel verschillende factoren.
● Je durft doen en grijpt kansen.
● Je bent enthousiast, creatief en ondernemend en hebt verantwoordelijkheidszin.
● Je bent een ambassadeur van Oranje en ziet opportuniteiten die onze dienstverlening en onze
maatschappelijke opdracht kunnen versterken.
● Je werkt nauw samen met je collega’s. Je bent integer, je bent respectvol, eerlijk en staat open voor feedback. Je
kan zelf ook op een constructieve wijze feedback geven.
● Je denkt in het belang van de werking en onderschrijft de visie van Oranje.
● Het is een meerwaarde als je in het bezit bent van een rijbewijs B
● Je hebt een diploma in de menswetenschappelijke richting en/of ervaring in de sociale sector. Of je denkt op basis
van bovenstaande info dat je de geschikte kandidaat bent? Aarzel dan niet om te solliciteren!
●

WAT BIEDEN WIJ
We bieden je een contract van 3/5e (22u) tot voltijds (38u) voor onbepaalde duur. Het exacte aantal uur
bespreken we in onderling overleg.
● We mikken steeds op een flexibele job met oog voor de balans tussen werk en privé.
● Je komt terecht in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer. Je maakt deel uit van
een enthousiast team waar elke medewerker ruimte heeft voor initiatief.
● Een dynamische werkomgeving met oog voor jouw talenten en professionele ontwikkeling.
●

● Een organisatie waar deeleconomie en duurzaamheid ingebed zijn in onze dagelijkse werking. Als
werknemer kan je voor privédoeleinden gebruik maken van onze infrastructuur en wagenpark.

SOLLICITEREN
Laat ons proeven van jouw enthousiasme en overtuig ons dat jij de juiste persoon bent om één van onze teams te
vervolledigen.
Goesting om als woonbegeleider in dienst d’ Oude Steenweg aan de slag te gaan? Laat het ons weten via
vacature@oranje.be.
Stuur je CV en motivatiebrief of kies zelf hoe je op jouw manier jezelf aan ons wilt voorstellen. We zijn benieuwd naar
wat jou motiveert om voor Oranje te kiezen en naar welke woondienst jouw voorkeur uitgaat.
Solliciteren? Dat kan tot en met 5 december.

“Je bent benieuwd wat een taak als woonbegeleider inhoudt? Of misschien ben je wel nieuwsgierig naar hoe
je jouw ervaringen en talenten kunt inzetten? Je bent niet per se op zoek naar een nieuwe job maar je wil
Oranje en onze woondiensten wel beter leren kennen?”
Met al jouw vragen kun je terecht bij Jore Rossey via jore.rossey@oranje.be of 0499/88 19 87. Zij helpt jou graag
verder in de zoektocht naar een job die past bij wie jij bent.
We verzekeren een vlotte en transparante aanpak van jouw sollicitatie.

