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

BEGELEIDER VOOR DE CEL INTEGRATIE
ABO– v/m/x – Fr/Nl

Uw functie
Binnen de afdeling Human Resources begeleidt en bevordert u de sociaal-professionele
integratietrajecten van werknemers die zijn geïntegreerd in de teams van de instelling.

Uw taken omvatten de volgende aspecten :
•
-

FOLLOW-UP VAN WERKNEMERS
Beoordelingen en bemiddelingen van werknemers plannen en uitvoeren.
Luisteren naar werknemers en reageren op hun verzoeken om het welzijn op het werk te
bevorderen.
Tools ontwikkelen voor het opvolgen van werknemers.
De administratieve dossiers van de werknemers beheren

•
•
-

•
-

OPLEIDING VAN DE WERKNEMERS
Samen met de bevoegde instanties opleidingsprogramma's voor werknemers ontwikkelen,
eraan deelnemen en deze coördineren.
Interne training voor werknemers plannen en geven.
BEROEPSDOORSTROMING VAN WERKNEMERS
Deelnemen aan de werving van werknemers en arbeidspostaanpassingen voorstellen op basis
van een evaluatie van vaardigheden.
Werknemers verwelkomen op hun eerste werkdag om hun integratie in het team te
bevorderen.
Helpen bij het schrijven van sollicitatiebrieven en cv's om informatie door te sturen naar de
afdeling Recruitment van Samusocial.
ADVIEZEN
Zorg voor een goede samenhang binnen teams en beheer moeilijke menselijke situaties.
Neem een constructieve en vormende houding aan tegenover de begeleide werknemers.
Zorg voor fysieke permanenties in de centra
Stel passende antwoorden voor op de operationele behoeften en de behoeften van
werknemers

Uw profiel
-

Sociaal/psychosociaal georiënteerde bachelor of gelijkwaardige ervaring.

Technische bekwaamheden
-

Kennis van individuele interviewtechnieken (aanpassingsvermogen, discretie, mondelinge
kwaliteit)
Vermogen om de menselijke factor in de relatie met de werknemers te controleren
Kennis van de gebruikelijke kantoorsoftware.
Kennis van het Frans en andere talen is een pluspunt
Eerdere ervaring met sociale en beroepsintegratie of binnen een OCMW is een pluspunt.

Menselijke vaardigheden
-

Goede menselijke vaardigheden en een luisterend oor
Didactisch en gevoel voor openheid
Empathisch, geduldig en voldoende zelfbeheersing
Flexibel, resultaatgericht
Goed organisatievermogen en drijvende kracht van creatieve voorstellen
Capaciteit om discreet en gebonden door het beroepsgeheim te werken
Mogelijkheid zich aan te passen aan de soms veranderende werktijden van het begeleide
publiek

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.

