
 
 
 
 

 

 

 

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 
 

Ontvankelijk 
 

Contract van bepaalde duur – v/m/x – Fr/Nl 
 
 

 Samusocial is op zoek naar een ontvankelijke portier voor het opvangcentrum voor 
verzoekers om internationale bescherming in Neder-over-Heembeek. 
  

Uw functie 
 

- U verwelkomt en begeleidt de bewoners binnen de structuur. 

  



 

Uw taken omvatten de volgende aspecten : 
 

- U staat in voor het openen van de deur en het beheer van de toegang op de aangegeven tijden 
en de ontvangst van de bewoners op een rustige en respectvolle manier, 

- U zorgt voor de opslag van de badges wanneer de bewoners de accommodatie verlaten en 
teruggave van de badges bij binnenkomst, 

- U zorgt voor het welzijn van de bewoners en meld elk incident aan de coördinatie, 
- U bent in staat om de bewoners naar de verschillende diensten van het centrum te leiden, 
- Op verzoek van de coördinatoren voert u controle- of onderhoudsmissies uit in de kamers of 

andere lokalen van het gebouw. 
 
 

Uw profiel 
 

Technische bekwaamheden….. 

 

- U hebt een algemene kennis van de sector asielaanvragen,  

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

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

- Het bezit van een rijbewijs B is een pluspunt, 

- Het verkrijgen van een Europees erkend EHBO-certificaa is een pluspunt. 

 
Menselijke vaardigheden….. 

- U werkt graag in een multidisciplinair team, 

- U hebt een algemene houding van respect, vriendelijkheid en u kunt goed luisteren, 

- U hebt regelmatig contact met de coördinator of de andere teamleden, 

- U bent flexibel, solidair en werkt zelfstandig in het centrum, 

- U respecteert het arbeidsreglement en de geldende deontologische code. 

 
Ons voorstel 
 

 Een contract van bepaalde duur tot 31/01/2021 in een menselijk betrokken en veranderende 

omgeving, 

 Werktijden :  maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 15.00 uur, 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02, 

 Maaltijdcheques, 

 Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van en naar het werk, 

 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. 


