Wij zijn op zoek naar een
JOBSTUDENT (18+) VOLT (m/v/x)
Vrijetijdspunt - Brugge
Paasvakantie
Zomervakantie

Volt…
...is een plaats waar (jong)volwassenen elkaar kunnen ontmoeten tijdens toffe
activiteiten. De activiteiten worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers,
bijgestaan door een beroepskracht van Vrijetijdspunt én de jobstudent van VOLT. Je komt
terecht in een enthousiast team!

VRIJETIJDSPUNT VAN 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
●
●

●



Als jobstudent VOLT ondersteun je de volledige werking van VOLT. Je bent het eerste aanspreekpunt.
Je volgt VOLT stevig op: uitstappen en activiteiten organiseren op maat van jongeren met een (vermoeden van)
beperking, vrijwilligers ondersteunen, timing van de activiteiten in de gaten houden.... maar ook: de interne en
externe communicatie verzorgen, administratieve taken zorgvuldig uitvoeren en beheren (oa kassa, documenten
beheren en opvolgen).
Jouw vakantiejob in tijden van CORONA: De maatregelen zullen ongetwijfeld een effect hebben op je vakantiejob en
de activiteiten van VOLT. Zo zullen we (nog) meer attent moeten zijn voor hygiëne en gezondheid en werken we in
kleinere groepen. Naarmate we meer richtlijnen krijgen van de overheid kunnen we dit steeds beter vorm geven.
Maar! Wat is er leuker dan creatief aan de slag te gaan om er ondanks de maatregelen een fijne vrije tijd voor
mensen met een beperking  van te maken?

PROFIEL
●
●
●

●
●

Je kan omgaan met een diverse groep jongeren met (een vermoeden van) een beperking. Je vindt het tof en boeiend
om activiteiten zo op te bouwen, zodat iedereen mee kan doen.
Je bent communicatief vaardig en kan zelfstandig werken.
Eén van de collega’s van Vrijetijdspunt ondersteunt je tijdens je vakantiejob, zodat je kan groeien in je job. Daarom
is het belangrijk dat je openstaat voor feedback. Je bent je bewust van de rol die je hebt en kan hier kritisch over
nadenken.
Je denkt in het belang van de werking en je onderschrijft de visie en wijze van werken van Oranje.
Je bent minstens 18 jaar en hebt ervaring in het jeugdwerk en/of voeling met mensen met een beperking en/of een
relevante studie of stageplaats.

WAT BIEDEN WIJ
●
●
●
●



Een studentencontract in de Paas- of zomervakantie.. We bekijken in onderling overleg wanneer je je vakantiejob
doet (welke maand/weken). Een goede verloning volgens de wettelijke barema’s!
Een flexibel takenpakket met een grote regelruimte.
Professionele ondersteuning door de collega’s van Vrijetijdspunt.
Een boeiende opdracht met ruimte voor initiatief. Je wordt aangemoedigd om je eigen accent toe te voegen aan de
werking.

SOLLICITEREN
Wil je meer informatie over de vacature? Of heb je interesse in de vakantiejob? Dan kan je contact opnemen met Fabian
Botterman (0499 757045 of vrijetijdspunt@oranje.be).

