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Op zoek naar een zinvolle job ? 
  

Want uw beroep uitoefenen is meer dan alleen een inkomen, het gaat ook 
over overtuigingen, passies en dromen !  

 
Wilt u zich overtuigd voelen door de missies van uw werkgever? 
Beheerst de wens om persoonlijke overtuigingen en professionele carrière te combineren de manier 
waarop u uw loopbaan uitbouwt? 
  

Elke dag bieden meer dan 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp aan meer dan 1.300 
dakloze mensen en gezinnen in het Brussels Gewest en aan hen die internationale bescherming 
aangevraagd hebben. Hun doel: noodhulp bieden aan de geholpen mensen en hen persoonlijke 
ondersteuning bieden. 
In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Federaal Agentschap voor de opvang van 

asielzoekers (Fedasil), neemt Samusocial ook deel aan de uitrol van het Brusselse winterplan.  
  

Wilt u onze teams komen versterken en zin geven aan uw werk? 
Samusocial zoekt een 

 
 

Manager Fedasil Centrum 
Vast contract - v/m/x - Fr/Nl 

 

 

 
Uw functie  
 
Als onderdeel van de opening van een nieuw, door New Samusocial beheerd Fedasil-centrum, 
wordt een team gerekruteerd om de opvang van 230 inwoners te verzorgen. In dit verband zijn 
we op zoek naar een centrummanager die verantwoordelijk is voor : 

 
 een goed beheer van het centrum door het coördineren, aandrijven en beheren van de 

verschillende diensten. je zorgt voor de externe relaties en past de doelstellingen van 

besluitvormende organen toe. 

Uw taken omvatten de volgende aspecten : 
 

 u volgt en begeleidt uw assistent en directe medewerkers, 

 u zorgt voor een teamdynamiek van het centrum of de missie, 

 u zorgt voor een goede communicatie binnen de teams en een structurerende omgeving, en 

bemiddelt bij conflicten, 
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 u hebt een globale visie op bedrijfsvoering en zorgt voor een goede operationele werking van 

het centrum, 

 u zorgt voor de juiste implementatie van de doelstellingen gerelateerd aan het centrum of 

missie en eventuele gerelateerde projecten, 

 u zorgt voor een goede communicatie van het kasgeld naar de juiste afdelingen, 

 u rapporteert over de situatie van het centrum of de voortgang van de missie aan uw 

lijnmanager, 

 u leidt teamvergaderingen, debriefings of andere thematische vergaderingen op ad-hocbasis, 

 u vormt de beslissende schakel tussen de werknemers onder uw verantwoordelijkheid en uw 

directe hiërarchie, 

 u zorgt voor kwalitatieve en duurzame contacten met externe partners. 

 
 
Uw profiel 
 

Technische bekwaamheden 
 

 u hebt een Master in Sociale Wetenschappen, Rechten, Management of gelijkwaardige 

ervaring, 

 u hebt de vereiste 3 jaar ervaring, 

 u hebt een goede kennis van Fedasil en de sector van personen die internationale bescherming 

aanvragen, 

 u hebt een goede kennis van sociale en juridische zaken die het centrum raken, 

 u hebt een goed financieel inzicht, 

 een algemene kennis van de verschillende projecten en doelstellingen van Samusocial, 

 kennis van Nederlands en Engels (niveau B2) is een pluspunt, 

 u hebt een goede kennis van MS Office, 

 

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 vriendelijkheid te tonen met 

behoud van de nodige professionele afstand, 

 u hebt een uitgesproken interesse humanitaire missies, 

 u bent in staat om rapporten te schrijven en situatieoverzicht te onderhouden, 

 u volgt opleiding in nieuwe methoden en regels. 

 
Ons voorstel  
 

 Een contract van onbepaalde duur in een humaan geëngageerde omgeving die snel verandert, 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 (B2), 



 Maaltijdcheques, 

 Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten 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. 
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