
  
Wij zijn op zoek naar een 

 
 

EDUCATIEF MEDEWERKER (m/v/x) 
Vrijetijdspunt - Brugge  

4/5e (met mogelijkheid tot uitbreiding naar 5/5e) 
Onbepaalde duur 

 
 
 
 

 
 

 



 

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 

● Je werkt samen met je collega’s aan een divers vrijetijdsaanbod met focus op jeugdwerk en volwassenenwerk.  
● Je vertaalt de visie en doelstellingen van Vrijetijdspunt naar de werkingen en houdt rekening met de noden van de 

doelgroep. 
● Je ondersteunt en coacht vrijwilligers. Als eindverantwoordelijke van een aantal werkingen ondersteun je de nodige 

processen zodat vrijwilligersploegen autonoom hun werking kunnen uitbouwen. Als procesbegeleider blijf je zoveel 
mogelijk buiten het operationele mandaat van de vrijwilligers.  

● Je ondersteunt jeugdwerkinitiatieven zoals speelpleinwerking en jeugdateliers en vrijetijdswerkingen voor 
volwassenen met een beperking.  

 

 PROFIEL 
● Je hebt ervaring in het ondersteunen en coachen van vrijwilligers. 
● Je hebt ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen. 
● Je bent ondernemend en streeft naar oplossingen. Je kan mensen motiveren. 
● Je bent assertief en kan je standpunt verdedigen. Je hebt ervaring in het begeleiden van overlegfora. 
● Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met je team en leidinggevende en kan je eigen functioneren bespreken.  
● Relevante ervaring in het jeugdwerk of sociaal werk is een pluspunt.  
● Je beschikt over een rijbewijs B. 

 WAT BIEDEN WIJ 
● Een contract van onbepaalde duur met verloning volgens de sectorale barema’s.  
● 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 van 14 medewerkers waar elke medewerker ruimte heeft voor initiatief. 
● Een dynamische werkomgeving met oog voor jouw talenten en professionele ontwikkeling. 
● Tewerkstelling in een organisatie die duurzaamheid en deeleconomie belangrijk vindt. We stimuleren het gebruik 

van het openbaar vervoer en hebben elektrische fietsen. 
 

 SOLLICITEREN 
Met vragen omtrent de vacature of jobinhoud kan je terecht bij Katelijne Risteyn via 050 47 25 90. 
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature via mail naar vacature@oranje.be.  
Solliciteren kan tot en met 8 december 2019. We verzekeren een transparante en vlotte aanpak van jouw kandidatuur. 

 


