
Wij zijn op zoek naar een

medewerker marketing en communicatie
22u - contract onbepaalde duur
onmiddellijke indiensttreding

regio Brugge

Team Communicatie

werkt aan de interne en externe communicatie (ahja, vaneigens) van de organisatie. Samen met je
collega’s en je coördinator geef je het communicatiebeleid verder vorm en stamp je nieuwe
initiatieven uit de grond om onze organisatie de aandacht te geven die ze verdient.



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.

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 COMMUNICATIE?

● Je bent sociaal geëngageerd en gemotiveerd om de boodschap van Oranje om te zetten in de dagelijkse communicatie. De visie
van Oranje is hierin je leidraad .
● 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 én kan toch zelfstandig je werk plannen en organiseren.
● Je kunt je boodschap aanpassen aan de doelgroepen die we willen bereiken, net als het communicatiekanaal waarmee je
communiceert. Inhoudelijk kan je taal geven aan beleidsmatige thema’s en leg je linken met de praktijk.
● Met je neus voor marketing en je kritische blik weet je de communicatie van Oranje op de verschillende kanalen naar een hoger
niveau te tillen. Specifiek heb je zin om je te buigen over de employer branding van Oranje en over het marketingverhaal van Hotel
O’mer. Je kan een plan uitwerken én uitvoeren.
● Naast de overkoepelende communicatie van Oranje, ondersteun je met je collega’s zowel op structurele als op projectmatige
wijze de verschillende teams en diensten binnen Oranje. Dat doe je op vlak van communicatie, marketing, grafische vormgeving en
events, …
● Een diversiteit van overkoepelende communicatie-opdrachten verdelen we in het team, volgens talent, goesting en tijd: schrijven
voor en onderhouden van onze websites, (eind)redactioneel werk, grafische vormgeving, storytelling, events organiseren,
subsidiedossiers schrijven,… Jouw talent op vlak van storytelling en sociale media is een meerwaarde voor het team!

● Je hebt een diploma in een studierichting communicatie/marketing en/of je hebt relevante ervaring.
● Jouw vaardigheden in het Adobe-pakket, Mailchimp, Google Adwords & Analytics... zijn een meerwaarde.
● Je beschikt over een rijbewijs B of raakt op een andere, vlotte manier op de juiste bestemmingen.

WAT BIEDEN WIJ

● Een deeltijds contract (max. 22 uur/week) van onbepaalde duur met verloning volgens de sectorale barema’s (PC 319).
● Een job met oog voor de balans tussen werk en privé met thuiswerkmogelijkheden én de optie om te werken vanuit de
verschillende locaties van Oranje (Brugge, Zedelgem, Blankenberge). Je vaste werkplaats is Sijsele.
● Je werkt in een flexibel uurrooster op de dagen die voor jou passen. Je verlof bespreek je samen met je communicatiecollega’s.
● Tewerkstelling in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer. 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.
● Oranje draagt als organisatie bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en heeft oog voor klimaat, ecologie, duurzaamheid en
deeleconomie.
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 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 kies zelf hoe je jezelf aan ons wilt voorstellen. We zijn benieuwd naar wat jou motiveert om voor het
communicatieteam van Oranje te kiezen.

Solliciteren kan tot en met zondag 21 augustus.
Opgelet! Geschikte kandidaten worden snel na hun sollicitatie gecontacteerd om te starten met de sollicitatieprocedure (dus
reeds vóór 21 augustus). De eerste selectie gebeurt op basis van de motivatiebrief en het cv.
We verzekeren een vlotte en transparante aanpak van jouw kandidatuur.

Solliciteren doe je via vacature@oranje.be: met vermelding van de functie ‘medewerker marketing en communicatie’.

Meer weten over het communicatieteam 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 Evelien De Craene via evelien.decraene@oranje.be of 050/341.341.

Wil je graag al even (digitaal) kennismaken? Ook dat kan.
Laat van je horen en dan fixen we een videocall om elkaar beter te leren kennen en antwoord te geven op jouw vragen of
bedenkingen.

3/3

mailto:vacature@oranje.be
mailto:evelien.decraene@oranje.be

