Wij zijn op zoek naar
medewerkers
dag- of studentencontracten

regio’s Brugge - Blankenberge - Oedelem

ORANJE VZW
Je komt terecht in een van onze zelforganiserende teams die bouwen aan eigen doelstellingen en verbinding leggen
met andere teams, buurt en samenleving. In ieder team staat vertrouwen en dialoog centraal en hebben we oog voor je
talenten en competenties. We hechten veel belang aan diversiteit: wie je bent en wat je mogelijkheden zijn is
belangrijker dan leeftijd, beperking, geaardheid, geslacht of afkomst.

WORD JIJ EEN VAN ONZE COLLEGA’S?
Oranje is in beweging. Om onze werking uit te breiden én te verstevigen zijn we op zoek naar medewerkers op
verschillende plaatsen in onze organisatie.
Het aantal uur en de dagen waarop je werkt zijn steeds onderling te bespreken. Daarbij houden we rekening met jouw
agenda en zoeken we samen naar een goede balans werk en privé. Daardoor zijn deze functies bijzonder interessant
voor wie momenteel studeert of werkt en op zoek is om op regelmatige basis iets bij te verdienen. Onvermijdelijk bouw
je hiermee ook verder aan je ervaring binnen de zorgsector.
Je maakt zo deel uit van de kern van vaste medewerkers. Daarbij word je steeds ondersteund door jouw dichte
collega’s en werk je samen in een open en uitdagende omgeving.
Momenteel zijn we op zoek naar enthousiaste teamleden voor de Kinder- en Jongerenwerking, Hotel O’mer, Focus
Brugge en verschillende woondiensten:

MEDEWERKER KINDER- & JONGERENWERKING (KJW) - Oedelem
De Kinder- en Jongerenwerking organiseert weekends en kampen voor kinderen met een (vermoeden van) beperking.
We gaan op stap, organiseren activiteiten, koken samen, en dat allemaal in een huiselijke sfeer in kleine groepen. Je
begeleidt mee de spelmomenten en je ondersteunt bij de verzorgings- en eetmomenten.

MEDEWERKER HOTEL O’MER - Blankenberge
Als medewerker in Hotel O’mer zorg je ervoor dat hotelgasten een zorgeloze vakantie beleven in en rond Blankenberge.
Je begeleidt onze gasten met een (vermoeden van) beperking tijdens hun toeristische activiteiten, ondersteunt hen
waar nodig en bent het aanspreekpunt bij problemen. Daarnaast ga je ook aan de slag met noden en vragen die tot bij
jou komen. Samen met je collega’s sta je in voor de dagelijkse werking van het hotel.

MEDEWERKER FOCUS - Brugge
Met jouw werk als ADL-assistent in Focus Brugge help je mensen met een (fysieke) beperking een zo onafhankelijk
mogelijk leven leiden. Je houdt je voornamelijk op de achtergrond en biedt ondersteuning indien nodig. Je houdt contact
met de buurt, het netwerk van de bewoners en andere zorgverstrekkers. Samen met je collega’s zorg je voor een goede
dagelijkse werking van Focus.

MEDEWERKER WOONDIENST(EN) - verschillende regio’s
Samen met jouw collega-woonbegeleiders leid je het dagelijkse leven in onze woondienst(en) in goede banen. Dankzij
jouw inspanningen maak je het leven van de bewoners een stuk makkelijker. Je ondersteunt hen waar nodig, maar
stimuleert hen ook om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarvoor ga je onder meer op zoek
naar mogelijkheden in de buurt en de directe omgeving van de woondienst.

WAT BIEDEN WIJ
Voor deze functies werken we op basis van dag- of studentencontracten. Wanneer en hoeveel je werkt bespreken
we steeds in onderling overleg.
● We bekijken graag samen met jou wat mogelijk is. We mikken daarbij 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 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 als nieuwe medewerker.
Goesting om bij ons aan de slag te gaan?
Stuur je CV en kies zelf hoe je jezelf aan ons wilt voorstellen. We zijn benieuwd naar wat jou motiveert om voor Oranje
te kiezen en naar welke dienst jouw voorkeur uitgaat.
Solliciteren kan via vacature@oranje.be: met vermelding van de functie ‘Medewerker’.
Sollicitaties worden doorlopend in overweging genomen. Daarbij verzekeren we een vlotte en transparante aanpak van
jouw kandidatuur.

“Nieuwsgierig naar hoe je jouw ervaringen en talenten kunt inzetten? Of wil je weten welke functie
het best aansluit bij jouw interesses? Benieuwd hoe jouw werk of studies te combineren valt met
een dynamische job bij Oranje?”
Met al jouw vragen kun je terecht bij Nele Mens via nele.mens@oranje.be of 0499/ 90 69 49.
Zij helpt jou graag verder in de zoektocht naar een job die past bij wie jij bent.

