
 
 
 
 

 

 

 

Elke dag verstrekken ruim 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele 

begeleiding aan meer dan 1.300 personen en gezinnen die dakloos zijn of vragen om 

internationale bescherming. Samusocial is de voornaamste Brusselse operator met een 

mandaat van het Gewest voor de opvang van daklozen en van Fedasil voor mensen die om 

internationale bescherming hebben gevraagd. 

 

Is het voor u belangrijk om zelf overtuigd te zijn van de opdrachten van 
uw werkgever en wenst u onze teams te komen versterken? 

 

 

Samusocial zoekt een 
 

Adjunct van de Verantwoordelijke van het Centrum  
 

COD – f/m/x – Fr/Nl 
 

 
 
Uw functie 
 

- U coördineert en houdt toezicht op de administratieve en technische teams en activiteiten 
van het centrum. U ondersteunt de Verantwoordelijke van het centrum op een actieve en 
collaboratieve manier. 

 

Uw taken omvatten de volgende aspecten : 

 

- U begeleidt, organiseert en controleert de uitvoering van de werkzaamheden van de 
technische teams. 



 

- U informeert werknemers en zorgt voor naleving van de interne regels en voorschriften. 
- U zorgt ervoor dat de vastgestelde procedures en richtlijnen, opgesteld binnen het kader van 

het centrum en de instelling, gerespecteerd worden. 
- U regelt de werkzaamheden en de administratieve opvolging van het personeel samen met de 

afdeling personeelszaken. 
- U organiseert en coördineert de wekelijkse vergaderingen van het technische team en plant 

vervolggesprekken en specifieke vergaderingen indien nodig.  
- U organiseert en coördineert het voorraadbeheer op kwantitatief en kwalitatief niveau. U 

zorgt voor de implementatie van hulpmiddelen voor voorraadbeheer (hygiëne-uitrusting, 
linnen, persoonlijke beschermingsmiddelen, logistiek, keuken, enz.) zorgt voor  de opvolging 
en meldt eventuele problemen bij de verpleegkundige coördinator en ondersteunende 
afdelingen. 

- Op verzoek van de Verantwoordelijke van het Centrum voert u bestellingen en aankopen van 
benodigdheden en apparatuur uit.  

- U communiceert met de leveranciers van externe goederen en diensten (maaltijdbezorging, 
onderhoudsdienst etc.) en ondersteunende afdelingen om bestellingen, onderhoud en 
reparaties te organiseren.  

- U zorgt in een beurtrol met het polyvalente team voor de ontvangst van de gasten van het 
centrum. Op verzoek van een leidinggevende kan u ad-hoc worden gevraagd om  bepaalde 
specifieke taken uit te voeren die doorgaans onder een andere functie vallen. 

- U zorgt voor een goed beheer en opvolging van het linnengoed- en afvalcircuit, de opslag en 
afvoer. 

 
Uw profiel 
 

Technische bekwaamheden….. 

- U bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs, 
- U hebt de vereiste drie jaar ervaring, 
- U hebt een uitgesproken interesse voor humanitaire en sociale kwesties en voor de 

daklozenproblematiek, 
- U spreekt Frans, zowel mondeling als schriftelijk, 
- U kunt vlot met MS Office IT-tools werken, 
- Kennis van het Nederlands en/of een andere taal is een pluspunt. 

 
Menselijke vaardigheden….. 

- u hebt een goed gevoel voor organisatie en anticipatie, 
- u bent oplossingsgericht, 
- u geeft blijk van stressbestendigheid en kunt reageren in noodgevallen, 
- U bent in staat vertrouwensrelaties te vormen, te luisteren en zorgzaam te zijn, dit alles 

met behoud van de nodige professionele afstand, 
- U hebt een uitgesproken interesse voor humanitaire missies, 
- U bent in staat om rapporten te schrijven en situatieoverzicht bij te houden, 
- U leert bij over nieuwe methoden en regelgeving. 
- U werkt graag in een multidisciplinair team, 
- U bent een goede communicator, attent en empathisch, 
- U bent dynamisch, zelfstandig en gemotiveerd. 

 
 



 

 
Ons voorstel 
 

- Een contract van onbepaalde duur in een menselijk geëngageerde en snel veranderende 

omgeving, 

- Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 (B4), 

- Maaltijdcheques en tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer, 

- Voorkeurstarieven in ziekenhuizen van het IRIS-netwerk, 

- Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams. 

 
Geïnteresseerd? 
 

Vertel ons wat u motiveert om deel uit te maken van Samusocial !   
Stuur uw curriculum vitae en uw beschikbaarheid naar het volgende adres: 
jobs@samusocial.be (T.a.v. Olivier Goossens) 

 
Samusocial zet zich in om diversiteit en respect voor verschillen te bevorderen, ongeacht afkomst, 
geslacht, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en religieuze overtuigingen. 
Voor mensen met een handicap worden redelijke aanpassingen voorzien. Hiervoor nodigen we 
aanvragers van harte uit om ons hun noodzakelijke accommodatiebehoefte(n) mee te delen. 


