
VACATURE 
 

Team Ligand, onderdeel van VZW Oranjehuis is op zoek naar JOU?! 

 

ADMINISTRATIEVE KRACHT  
met social media skills en zin voor AVONTUUR 

 
 

LIGAND, een fraaie plek waar het samenleven en werken 

gemaakt wordt. Een plek waar het broeit van de creativiteit 

en de goesting. Goesting om te innoveren vanuit de dingen 

waar we goed en krachtig in zijn. 

 

LIGAND traint mensen en organisaties in het omgaan met 

conflicten. Ligand is pionier in herstelgericht werken en 

positieve heroriëntering. De kracht van ligand is de praktijk 

en het stimuleren van vernieuwing in de jeugdhulp en 

onderwijs. 

 

LIGAND, een ontwikkelings-en innovatiecentrum is 

onderdeel van vzw Oranjehuis. We hebben de ambitie mee 

te bouwen en te zoeken naar manieren om het samenleven 

en werken van mensen te verbeteren. Voel je je 

aangesproken? Lees dan zeker verder. Wie weet kom jij ons 

team wel vergezellen! Op onze website www.ligand.be 

maak je kennis met het aanbod van ons centrum.  

 

 

 

We kijken volop uit naar een collega die onze werking op administratief vlak wil komen ondersteunen en daarnaast 

goesting heeft om de praktische kant van onze opleidingen mee te dragen. De job kan je zelf vormgeven, in nauwe 

samenwerking met je 6 collega trainers/procesbegeleiders.  

In de dagelijkse werking zal je hoofdzakelijk de opleidingen administratief: inschrijvingen deelnemers verwerken, 

uitnodigingen versturen, zorg dragen voor een gezellige omkadering tijdens onze opleidingen, ...  

Van straffe social media skills om de opleidingen en werking van Ligand mee te promoten, worden we extra 

enthousiast.  

Daarnaast is er nood om de algemene werking van ligand, als sociale onderneming binnen VZW Oranjehuis, 

financieel en administratief op te volgen. Dit gaat om de financiële opvolging, bestellingen uitvoeren en projecten 

opvolgen.  

 

Say YES! Jij bent de persoon die we zoeken! 

 

Ligand is on a mission. Je steekt je schouders mee onder de beweging om Ligand tot een slimme sociale 

onderneming te maken.  

 

Concreet: 

- 50 % jobtime 

- Administratieve/logistieke taken en uitwerken/opvolgen social media Ligand 

- Krak in social media gebruik 

- Veel vrijheid  



- Standplaats Kortrijk 

 

We bieden je  

- een bijzonder fijn, dynamisch, samensturend en soulful team om in te werken,  

- een job met enorm veel variatie, plezier, uitdaging, inspiratie   

- een contract voor 1 jaar met kans op verlening. Startdatum zo snel mogelijk, samen te bekijken 

 

 

Plaats tewerkstelling:  

Moorseelsestraat 148 

8501 HEULE  

 

Solliciteren:  

Vzw Oranjehuis / Ligand Moorseelsestraat 148 8501 HEULE BELGIE  

E-mail met CV en gemotiveerd schrijven vóór 30 december t.a.v. - Email: wim.huyzentruyt@ligand.be.  
Hou je klaar voor een cirkelsollicitatie op 13 januari ‘23, 13u.  

Wil je meer info over deze job, aarzel dan niet om iemand van ons team te contacteren op 0479 60 35 31 (Wim 

Huyzentruyt) 

 

 

 

mailto:wim.huyzentruyt@ligand.be

