
 
 
 
 

 

 

 

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 
 

Gespecialiseerde opvoeder  
 

Familiecentrum Woluwe – CBD – v/m/x – Fr/Nl 
 
Uw functie 

U identificeert de behoeften van dakloze gezinnen, biedt hulp en ontwikkelt activiteiten 
met betrekking tot individuele of collectieve projecten en integratietrajecten om de 
persoonlijke ontwikkeling, sociale integratie en zelfredzaamheid van elke persoon te 
bevorderen. 

 
 
De volgende aspecten behoren tot uw taken : 
 

- U reageert op de verzoeken en de vastgestelde behoeften van de begunstigden,  

- U verwelkomt en ontmoet de begunstigden afzonderlijk, 



 

- U neemt deel aan het verwelkomen van nieuwe gezinnen, legt hen uit hoe het centrum werkt 

en brengt hen op de hoogte van het huishoudelijke reglement, 

- U zorgt ervoor dat alle gebruikers binnen het centrum de regels naleven die zijn vastgelegd in 

het huishoudelijke reglement, 

- U stelt individuele, collectieve en gemeenschapsactiviteiten voor die aansluiten bij de 

behoeften van het opgevangen publiek, 

- U stelt activiteiten voor die gericht zijn op de zelfredzaamheid en integratie van de gezinnen, 

- U begeleidt de fysieke, intellectuele, sociaal-maatschappelijke en morele ontwikkeling van de 

begunstigden, 

- U beheert conflicten die binnen het centrum ontstaan en zorgt voor een gepast antwoord, 

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

- In samenwerking met de ouders zorgt u voor de opvolging van het onderwijs en de 

buitenschoolse activiteiten van minderjarigen van de leerplichtige leeftijd die in het centrum 

worden ondergebracht, 

- U stuurt de begunstigde zoveel mogelijk door naar de bevoegde diensten (intern en extern), 

- U neemt deel aan debriefings, sociale bijeenkomsten en algemene vergaderingen, 

- U onderhoudt regelmatig contact met alle andere leden van het team. 

 

 
Technische vaardigheden 
 

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

ondersteuning of hebt gelijkwaardige ervaring, 

- U hebt tenminste één jaar ervaring, 

- U hebt een goede kennis van educatieve technieken,  

- U hebt een algemene kennis van maatschappelijke kwesties, 

- U hebt een algemene kennis van de Brusselse non-profitsector,  

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

- Kennis van een andere taal is een pluspunt, 

- Het bezit van een rijbewijs B is een pluspunt, 

- Het behalen van een Europees erkend EHBO-certificaat is een pluspunt,  

- U hebt een goede kennis van MS Office. 

 

Menselijke vaardigheden 
 

- U hebt een bijzondere interesse in gezinnen en kinderen, 

- U hebt een goed gevoel voor organisatie en kunt goed anticiperen,  

- U bent in staat vertrouwensrelaties te vormen, te luisteren en vriendelijkheid te tonen met 

behoud van de nodige professionele afstand, 

- U bent stressbestendig en kunt in geval van nood snel reageren,  

- U werkt graag in een multidisciplinair team (medisch-psycho-sociaal), 

- U bent oplossingsgericht, 

- U bent in staat om rapporten te schrijven en het situatieoverzicht up-to-date te houden, 

- U geeft blijk van initiatief, veelzijdigheid en proactiviteit. 



 

Ons voorstel 
 
 Een contract van bepaalde duurvan 3 maanden (mogelijk verlengbaar) in een menselijk 

geëngageerde en snel veranderende omgeving, 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02, 

 Maaltijdcheques, 

 Tussenkomst in de reiskosten van huis naar 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 sollicitatiebrief met vermelding van de functie 
"Gespecialiseerde opvoeder - Familiecentrum Woluwe " en uw beschikbaarheid naar het 
volgende adres: 
jobs@samusocial.be (t.a.v. Olivier Goossens). 
Aanvragen moeten uiterlijk op 15/10/2020 worden verzonden.  
 
 

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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