
Wij zijn op zoek naar een

medewerker communicatie en digitale marketing
22u - onbepaalde duur

onmiddellijke indiensttreding
regio Brugge - Sijsele

Team Communicatie

bouwt aan de interne en externe communicatie van de organisatie (ahja, vaneigens). Om onze
organisatie de aandacht te geven die ze verdient, zoeken we een collega. Bouw je mee?



Over Oranje
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.

Je job

● Je creëert sterke content en voelt je thuis op sociale media. Je speelt graag met woord en beeld om verhalen over te brengen.
● Je kan je boodschap en kanalen aanpassen aan de doelgroepen die we willen bereiken, De visie van de organisatie is je leidraad,

en je verbindt die met verhalen uit de praktijk.
●Met je kritische blik en je kennis van digitale marketing til je de communicatie van Oranje en Hotel O’mer naar een hoger niveau.
● Je kan een plan uitwerken en uitvoeren.
●De verschillende communicatie-opdrachten verdelen we in het team volgens talent, goesting, expertise en tijd.

Wie je bent
● Je wil meebouwen aan een open en ontvankelijke samenleving en kan dit omzetten in de dagelijkse communicatie.
● Je beweegt je met een open blik in en rond onze organisatie en neemt initiatief om het communicatiebeleid te optimaliseren.

Je bent goed in samenwerken en kan zelfstandig je werk organiseren.
● Je hebt een diploma in een studierichting communicatie/marketing of beschikt over relevante ervaring.
● Kennis van Google Adwords & Analytics, Canva, Mailchimp... is een meerwaarde.

Wat wij bieden

● Een deeltijds contract (max. 22 uur/week) van onbepaalde duur met verloning volgens de sectorale barema’s (PC 319.01).
Verloning maximaal op bachelorniveau.

● Een goede balans tussen werk en privé. Je hebt thuiswerkmogelijkheden, glijdende uren, kan werken op de dagen die voor jou
passen, en vanuit de verschillende locaties van Oranje (Brugge, Zedelgem, Blankenberge). Je standplaats is Sijsele.

● Een complementair team met 3 collega’s en een coördinator, die je ondersteunen in je opdracht.
● Ruimte voor initiatief en verdere specialisatie in relevante onderwerpen via vorming en opleiding.
● Een warme en professionele werksfeer die belang hecht aan openheid, dialoog en vertrouwen.
● Een plek waar je jezelf kan zijn. Wie je bent en wat je mogelijkheden zijn, is belangrijker dan leeftijd, beperking, geaardheid,

geslacht of afkomst.
● Een werkgever die duurzaam handelt, met aandacht voor klimaat, ecologie, en deeleconomie. Je kan het wagenpark en de

accommodatie gebruiken, ook voor privédoeleinden.

Solliciteer

Stuur je CV en motivatie naar vacature@oranje.be met vermelding van de functie ‘communicatie en digitale marketing’.

Solliciteren kan tot en met zondag 11 december. Geschikte kandidaten worden snel na hun sollicitatie gecontacteerd. We
verzekeren een vlotte en transparante aanpak.

Vragen? Je kan terecht bij Evelien De Craene via evelien.decraene@oranje.be of 0471 57 66 08.
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