
Wij zijn op zoek naar een...

begeleider mobiele & ambulante ondersteuning
regio Oostende

halftijds tot 4/5e contract van onbepaalde duur
onmiddellijke indiensttreding

O’zon…

is de mobiele ambulante werking van vzw Oranje. Je gaat actief aan de slag in de
kustregio met onze doelgroep en biedt ondersteuning op verschillende levensdomeinen.



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 biedt ondersteuning aan (jong)volwassenen met een (vermoeden van) beperking om hun levenskwaliteit te
helpen behouden of te verbeteren:

○ Bij de aanmelding van een nieuwe cliënten, doe je het verkenningsgesprek.
○ Je biedt structurele ondersteuning aan je cliënten en hun netwerk. Je gaat hierbij faciliterend te werk.

Contacten gaan door bij de cliënt thuis of op locatie.
○ Binnen je ondersteuning kunnen verschillende levensdomeinen aan bod komen: administratie, budget,

werk, psychosociale ondersteuning, vrije tijd, gezondheid, opvoedingsondersteuning, wonen en
communicatie.

○ Je vertrekt vanuit de cliënt en hun talenten, om een ondersteuning op maat te bieden. Je hebt daarbij
respect voor hun eigenheid en luistert naar hun wensen en noden.

○ Je werkt in nauwe dialoog met andere betrokken (zorg)partners.
● Samen met je collega’s ben je mee verantwoordelijk voor de goede werking van O’zon. Je engageert je om onze visie

verder mee uit te bouwen en uit te dragen.

PROFIEL

● Je gaat op een professionele manier om met onvoorziene situaties of conflicten.
● Je kan zelfstandig werken: je beheert op een efficiënte manier je eigen agenda, je bent punctueel en volgt op een

correcte manier je administratie op, je bouwt je (professioneel) netwerk verder uit...
● Je werkt nauw samen met netwerkpartners, buurten en externen: je bent open in je communicatie en werkt

constructief samen over sectoren heen.
● Je bent communicatief vaardig en kan de doelgroep aanspreken in een aangepaste taal.
● Je hebt een bachelordiploma in de menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
● Jouw ervaring in andere welzijnssectoren en/of kennis van Vlaamse Gebarentaal betekent een meerwaarde.
● Je bent bereid te werken binnen een flexibel uurrooster. Je beschikt over een rijbewijs B en kan je vlot verplaatsen.

Dit kan met een eigen auto, deelauto, fiets of openbaar vervoer
● Je beschikt over een recent bewijs van goed gedrag en zeden.



WAT BIEDEN WIJ

● Een halftijds tot 4/5e contract van onbepaalde duur, met verloning volgens de sectorale barema’s van paritair
comité 319.01. Aantal uren zijn onderling te bespreken.

● Een flexibele job met oog voor de balans tussen werk en privé.
● Tewerkstelling in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer. Je komt terecht in een

enthousiast team waar elke medewerker ruimte heeft voor initiatief.
● Een dynamische werkomgeving met oog voor jouw talenten en professionele ontwikkeling.

SOLLICITEREN

Voor meer informatie over dit vacaturebericht, kan je terecht bij Sylvie Prévot (sylvie.prevot@o-zon.org of 050 341 341).

Stuur je sollicitatiebrief en CV via mail naar vacature@oranje.be. Vermeld bij je kandidaatstelling voor de functie ‘O’zon
Kust’ waarvoor je solliciteert.

Solliciteren kan tot en met 23 mei 2022. We verzekeren een transparante en vlotte aanpak van jouw kandidatuur.
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