
 
 
 
 

 

 

 

Elke dag bieden meer dan 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele 

ondersteuning aan meer dan 1.300 mensen en gezinnen die dakloos zijn of internationale 

bescherming hebben aangevraagd. Samusocial is de belangrijkste Brusselse operator die 

zorgt voor de opvang van daklozen in opdracht van het Gewest en voor mensen die om 

internationale bescherming vragen in opdracht van Fedasil. 

 

Wilt u zich overtuigd voelen door de missies van uw werkgever en wilt u 

onze teams komen versterken? 

 

Samusocial zoekt een 
 

Hygiënebegeleiders 
 

CDI/CDD/CTD – f/m/x – Fr/Nl 
 

 
 
Uw functie 
 
U helpt om het beleid ter voorkoming van infecties en plagen door ongedierte uit te 
voeren door de goede praktijk van hygiënenormen voor een gezonde omgeving te 
garanderen. 

Uw taken omvatten de volgende aspecten : 

 
Teammanagement 

- U organiseert, motiveert en leidt onderhoudsmedewerkers op 

- U coördineert de schema's van de onderhoudsteams van de centra 

- U versterkt ieders betrokkenheid en stimuleert teamwork 



 

- U behandelt moeilijke menselijke situaties 

- U evalueert ten minste jaarlijks de arbeiders onder uw directe hiërarchie 

- U identificeert de behoeften inzake training en supervisie en helpt om deze op te zetten 

in overleg met de coördinator hygiëne en sanering 

- U neemt deel aan rekruteringsinterviews voor posities die binnen uw missies vallen. 

 

Samenwerking om het beleid ter voorkoming van infecties en plagen uit te 

voeren 

- U zorgt voor de naleving van de geïmplementeerde protocollen en maatregelen inzake 

'hygiëne en sanering' 

- U analyseert risico's en bepaalt corrigerende maatregelen 

- U neemt deel aan regelmatige evaluaties van de praktijken 

- U neemt deel aan de ontwikkeling van het preventieplan voor infecties en plagen dat 

bedoeld is voor begunstigden 

- U neemt deel aan de protocollen voor de uitvoering van het plan : schoonmaak, linnen, 

isolatie, beschermende uitrusting, behandeling... 

- U zorgt voor de juiste implementatie van de protocollen onder uw teams 

- U neemt deel aan het beheer van de voorraad apparatuur en hygiënemateriaal in 

samenwerking met de coördinatoren van de centra 

- U neemt deel aan het organiseren en het geven van trainingen voor alle werknemers 

(verpleegkundigen, schoonmakers, koks, enz.) afhankelijk van de behoeften. 

 

Rapporten opstellen 

- U neemt deel aan de voorbereiding van de verschillende activiteitenverslagen die door 

uw hiërarchie worden gevraagd. 

 
Uw profiel 
 
  Bachelor of gelijkwaardige ervaring 
 

Technische bekwaamheden 

 

- Kennis van hygiënepraktijken 

- Algemene kennis over het voorkomen van infecties en parasitaire aandoeningen 

- Algemene kennis van de verschillende projecten en doelstellingen van New 

Samusocial 

- Goede kennis van gebruikelijke computersoftware 

 

Menselijke vaardigheden 

 

- 1 jaar ervaring met teammanagement gewenst 

 
  



 

Ons voorstel 

 Een contract van onbepaalde duur in een menselijk geëngageerde en snel 

veranderende omgeving 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 

 Maaltijdcheques en tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer   

 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. 


