
Wij zijn op zoek naar een

administratief medewerker
halftijds tot voltijds contract - onbepaalde duur

regio Sijsele

Team Administratie…

zorgt ervoor dat de werking van Oranje op wieltjes loopt. Samen met je collega’s en je coördinator
geef je de administratie verder vorm en sta je in voor een vlotte samenwerking met onze
verschillende diensten. Je ondersteunt hen waar nodig.



ORANJE VZW
Je komt terecht in een van onze zelforganiserende teams die bouwen aan eigen doelstellingen en verbinding leggen met andere
teams, buurt en samenleving. In ieder team staat vertrouwen en dialoog centraal en hebben we oog voor je talenten en
competenties. We hechten veel belang aan diversiteit: wie je bent en wat je mogelijkheden zijn is belangrijker dan leeftijd,
beperking, geaardheid, geslacht of afkomst.

SLUIT JE AAN BIJ TEAM ADMINISTRATIE?

● Je ondersteunt de verschillende teams en dienst van Oranje op vlak van cliëntadministratie, facturatie,
boekhouding en onthaal. Dat doe je op zowel structurele als op projectmatige wijze.

● Je werkt zelfstandig aan de opdrachten waarvoor jij verantwoordelijk bent.
● Je werkt samen met je collega’s om complexe opdrachten tot een goed eind te brengen. Je overlegt, toetst af en

komt samen tot een besluit. Daarbij werk je transparant en neem je collega’s mee in de voortgang van de
gedeelde processen.

● Je gaat steeds op zoek naar een werkwijze die ondersteunend is voor de diensten/collega’s/cliënten. Je handelt
daarbij oplossingsgericht en denkt creatief mee.

● We streven naar een optimale gedeelde kennis binnen het team. In specifieke administratieve domeinen die jou
worden toegewezen neem jij het voortouw. Daarnaast ondersteun je ook je collega’s in hun opdrachten.

● Je staat je collega’s, externen, cliënten… vlot te woord, zowel telefonisch als in directe omgang. Als eerste
aanspreekpunt ben je mee een ambassadeur van onze organisatie

● Je bent sociaal geëngageerd en gemotiveerd om de boodschap van Oranje om te zetten in de dagelijkse werking.
Daarbij schuw je het initiatief niet en kijk je met een open blik naar wat er rondom je gebeurt.

● Ervaring en/of leergierigheid in Microsoft-software zoals Excel is een meerwaarde
● Je hebt een diploma in een administratieve of economische studierichting en/of je hebt relevante ervaring.

WAT BIEDEN WIJ
● Een contract van onbepaalde duur met verloning volgens de sectorale barema’s (PC 319). De exact te presteren

uren per week bespreken we graag met jou tijdens het sollicitatiegesprek.
● We houden oog voor de balans tussen werk en privé met occasionele mogelijkheden én de optie om tot werken

vanuit de verschillende locaties van Oranje (Brugge, Zedelgem, Blankenberge) of thuis. Je vaste werkplaats is
Sijsele.

● Je werkt in een flexibel uurrooster. Je verlof bespreek je samen met je collega’s.
● 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

Laat ons proeven van jouw enthousiasme en overtuig ons dat jij de juiste persoon bent om ons team te vervolledigen.

Goesting om bij ons aan de slag te gaan?

Stuur je CV en motivatie naar vacature@oranje.be met vermelding van de functie ‘Administratief medewerker’ .

Solliciteren kan tot en met zondag 3 juli. We verzekeren een vlotte en transparante aanpak van jouw kandidatuur.

Opgelet! 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.

Meer weten over het administratieteam van Oranje? Benieuwd of jouw ambitie aansluit bij die
van ons? Krijg je graag wat meer informatie over de opdracht die op jou ligt te wachten? Of
wil je gewoon nog wat meer weten over onze organisatie?

Met al deze vragen (en meer) kun je terecht bij Nele Haers via nele.haers@oranje.be of 050/341341.
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