
Wij zijn op zoek naar een

Medewerker Hotel O’mer
Regio Blankenberge

4/5e contract
Onbepaalde duur

Onmiddellijke indiensttreding

Hotel O’mer…
...is een hotel in Blankenberge voor mensen met en zonder (vermoeden van) beperking.
Vakantiegangers logeren in het hotel en kunnen kiezen voor de ondersteuning die zij wensen/nodig hebben. In juli
2020 namen we een hernieuwde start in een prachtig gerenoveerd hotel. Grijp deze kans om mee te schrijven aan het
unieke verhaal van Hotel O’mer.



HOTEL O’MER VAN ORANJE VZW

Oranje vzw streeft naar een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. We ondersteunen
mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijke kwetsbare doelgroepen. We gaan aan de slag met vragen
over wonen, tijdsbesteding, werk, reizen en vakantie, vorming, spelen,... We zijn actief in Noord West-Vlaanderen en Meetjesland,
en maken in die regio’s zoveel mogelijk verbinding met de buurt. In Hotel O’mer realiseren we in Blankenberge vakantie voor
iedereen.

Jouw opdracht

● Je bezorgt mensen een reisgevoel. Je geniet ervan als de hotelgast gelukkig is.
● Samen met je collega’s zorg je voor een gevarieerd activiteitenaanbod op maat van de hotelgasten. Je begeleidt

de groep tijdens deze activiteiten en uitstappen.
● Je stelt je dienstbaar op en biedt hotelgasten de ondersteuning die ze nodig hebben, rekening houdend met hun

mogelijkheden en talenten.
● Je ziet werk en springt in waar nodig in het hotel. Je schuwt geen logistieke taken en helpt actief onze werking

uitbouwen naargelang jouw talenten.
● Je ondersteunt en coacht jobstudenten, vrijwilligers & stagiaires en beweegt je in de buurt. Je ziet

opportuniteiten om linken te leggen binnen Blankenberge.

Profiel

● Je bent klantgericht. Taalvaardigheid i.f.v. reservaties, boekingen en onthaal is een meerwaarde.
● Je bent empathisch en kan je makkelijk inleven in de leefwereld van vrijwilligers, hotelgasten, directies, collega’s,

partnerorganisaties,...
● Je slaagt erin mensen te motiveren en kunt als ambassadeur van Hotel O’mer onze visie uitdragen op maat van de

gesprekspartner.
● Je werkt graag planmatig, denkt oplossingsgericht en neemt graag dingen in handen.
● Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met je team en leidinggevende en kan daarbij je eigen functioneren

bespreken.
● Onregelmatige werkuren en weekendwerk schrikken je niet af.
● Ervaring met mensen met een (vermoeden van) beperking is een pluspunt.

Wie je bent is van even groot belang als je diploma en ervaring.

https://oranje.be/
https://www.hotelomer.be/


Wat bieden wij

● Een 4/5e contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding. Het exacte aantal uren bespreken we
in onderling overleg.

● Een toffe job in een flexibel uurrooster met oog voor de balans tussen werk en privé.
● Ruimte voor initiatief in het vernieuwd concept. Je wordt aangemoedigd om je eigen accent toe te voegen aan de

werking en om mee visie te helpen uitbouwen, samen met een enthousiaste team.
● Een cultuur van open communiceren, dialoog en vertrouwen is ons eigen. Kunnen zijn wie je bent, stellen wij

voorop!
● Wij geven je ruimte om initiatief te nemen en je talent te ontplooien in een professionele setting. We zetten in op

vorming en opleiding van medewerkers, zowel intern als extern.
● Oranje en Hotel O’mer dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. We hebben oog voor klimaat, ecologie,

duurzaamheid en deeleconomie.

Solliciteer

Voor meer informatie over de job kan je terecht bij Kim Giraldo (0473 56 60 48).

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar vacature@oranje.be met vermelding van de functie ‘Medewerker Hotel O’mer’.
Solliciteren kan tot en met zondag 11 december 2022.

Geschikte kandidaten worden snel na hun sollicitatie gecontacteerd (dus reeds vóór 11 december). De eerste selectie
gebeurt op basis van motivatiebrief en het cv. We verzekeren een transparante en vlotte aanpak.

http://kim.giraldo@hotelomer.be
mailto:vacature@oranje.be

