Wij zijn op zoek naar
medewerker dagbesteding
(regio Brugge binnenstad)

halftijds tot 4/5de contract - bepaalde duur
(01/10/’22 - 23/12/’22)

Dagbesteding Oranje…
is in volle ontwikkeling! We gaan voor duurzame en kwalitatieve dagbesteding voor kwetsbare
personen door een maximale lokale verbinding. Je ondersteunt zowel deelnemers als
reguliere aanbieders/vrijwilligers, vanuit een buurtgerichte, ondernemende en inclusieve bril!

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 mobiel- 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 kan de visie van Oranje omzetten in je dagdagelijkse handelen. Je neemt initiatief en denkt actief en
vernieuwend mee in het uitbouwen van een lokaal dagbestedingsaanbod
Je legt vlot en organisatiebewust contact met verschillende betrokken partijen (zowel naar deelnemers, collega’s,
lokale buurt, partners, lokale overheden). Netwerken en samenwerken met de lokale buurt zijn hierbij onmiskenbaar
Je ondersteunt deelnemers op maat in hun dagbesteding vanuit de idee ‘gewoon waar mogelijk, specifiek waar
nodig’. Je kan je op een vlotte manier bewegen in een verscheidenheid aan activiteiten. (directe ondersteuning)
Je ondersteunt en coacht vrijwilligers en reguliere aanbieders die mee instaan voor dagbesteding voor kwetsbare
personen, vanuit een buurtgerichte, ondernemende en inclusieve bril (indirecte ondersteuning)
Je neemt administratieve taken op een correcte manier op bvb. cliëntdossier aanvullen, logboek invullen,
aanwezigheidsregistratie …

PROFIEL
●
●
●
●
●
●

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, zorgt voor een goede overdracht en staat open voor hun
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.
Je hebt een diploma in de menswetenschappelijke richting en/of ervaring in de sociale sector.
Je beschikt over een rijbewijs B en een recent bewijs van goed gedrag en zeden.

WAT BIEDEN WIJ
●
●
●
●
●

Een halftijds tot 4/5de contract van bepaalde duur (van 1 oktober tot en met 23 december 2022). Het exact aantal
uren bespreken we in onderling overleg naar jouw mogelijkheden. Verloning volgens de sectorale barema’s.
Een job met oog voor de balans tussen werk en privé.
Tewerkstelling in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer.
Een dynamische werkomgeving met oog voor jouw talenten en professionele ontwikkeling. Wij geven je ruimte om
initiatief te nemen en je talent te ontplooien in een professionele setting.
Oranje draagt als organisatie bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en heeft oog voor klimaat, ecologie,
duurzaamheid en deeleconomie.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kan je terecht bij Tine Hatse (tine.hatse@oranje.be) of Alison Slabbynck
(alison.slabbynck@oranje.be) of via 050 341 341
Bezorg ons ten laatste op 25 september 2022 je cv en motivatiebrief via vacature@oranje.be met de vermelding
‘2208_DB_BRU’.
Sollicitaties worden doorlopend bekeken en in overweging genomen. Geschikte kandidaten worden snel na hun
sollicitatie gecontacteerd om te starten met de sollicitatieprocedure. De eerste selectie gebeurt op basis van de
motivatiebrief en het cv.
We verzekeren een transparante en vlotte aanpak van jouw kandidatuur.

