
 
 
 
 

 

 

 

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 
 

Gespecialiseerd opvoeder 
CDD – v/m/x – Fr/Nl 

 

 
 

Uw functie 
 

- Identificeer behoeften en bied hulp aan mensen die internationale bescherming zoeken, 

ontwikkel activiteiten met betrekking tot individuele of collectieve projecten/het 

integratieproces, om voor iedereen persoonlijke ontwikkeling, sociale integratie en 

autonomie te verbeteren. 

  



 

Uw taken omvatten de volgende aspecten : 

- U beheert de verzoeken en behoeften van begunstigden, 

- U verwelkomt en ontmoet de begunstigden individueel,  

- U identificeert de aard van de behoeften en speelt daarop in, 

- U hoort, reageert of begeleidt begunstigden in hun verzoeken, 

- U draagt bij aan de veiligheid, het welzijn en de hygiëne van mensen, 

- U begeleid mensen persoonlijk bij hun inspanningen, 

- U ontwikkelt activiteiten, 

- U observeert en analyseert de behoeften, 

- U biedt individuele, collectieve en gemeenschapsactiviteiten aan en organiseert 

deze,  

- U biedt activiteiten aan gericht op autonomie, integratie of behoud van 

capaciteiten, 

- U ondersteunt de fysieke, intellectuele, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling 

van de begunstigden, 

- U stuurt de begunstigde zoveel mogelijk naar de bevoegde diensten (intern en 

extern). 

-  

Uw profiel 
 

Technische bekwaamheden….. 

 

- U heeft een diploma als maatschappelijk werker gespecialiseerd in psycho-educatieve 

ondersteuning of heeft gelijkwaardige ervaring,  

- U heeft 1 jaar ervaring nodig, 

- U heeft goede kennis van onderwijstechnieken,   

- U heeft algemene kennis op sociaal gebied,   

- U heeft algemene kennis van het Brusselse associatieve stelsel,  

- Algemene kennis van de verschillende projecten en doelstellingen van Samusocial, 

- Kennis van Engels, Arabisch of een andere taal is een pluspunt, 

- Het bezit van een rijbewijs B is een pluspunt, 

- BEPS verkrijgen is een troef, 

- U heeft goede kennis van MS Office, 

 

Menselijke vaardigheden….. 

 

- U heeft 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 vriendelijkheid te tonen met 

behoud van de nodige professionele afstand, 

- U heeft een uitgesproken interesse in humanitaire missies, 

- U bent in staat om rapporten te schrijven en situatieoverzicht te onderhouden. 



 

Ons voorstel 
   

- Een contract voor bepaalde tijd van 3 maanden (mogelijk verlengbaar) in een humaan 

geëngageerde omgeving die snel verandert. 

o Uurrooster: van maandag tot en met vrijdag met verschillende werktijden: 

 Van 07.00 uur tot 15.00 uur (één WE per maand), 

 Van 10.00 uur tot 18.00 uur (één WE per maand). 

 Van 15.00 uur tot 23.00 uur (één WE per maand). 

- Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 (B5), 

- Maaltijdcheques, 

- Tegemoetkoming in de reiskosten voor verblijfplaats/werkplaats, 

- 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. 


