
 
 
 
 

 

 

 

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 
 

Gezondheidspromotor  
 

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

- U draagt bij aan de verbetering van de algehele gezondheid van de inwoners van New 

Samusocial, rekening houdend met hun specifieke behoeften, en stelt hiervoor een reeks 

gecoördineerde acties voor in de vorm van collectieve en individuele projecten.  

 
 
De volgende aspecten behoren tot uw taken : 
 

- Met betrekking tot de Gezondheidskringen (groepsactiviteiten) van New Samusocial :  



 

o Gezondheidskringen voorbereiden op basis van uw kennis en de wetenschappelijke 

literatuur rond verschillende thema's die met gezondheid te maken hebben.  

o Zorgen voor gezondheidskringen op de verschillende Samusocial-sites, met bewoners 

en medewerkers van New Samusocial.  

o Bewoners en medewerkers betrouwbare, valide, actuele en begrijpelijke informatie 

bieden in verband met de behandelde thema's.  

o De psychosociale vaardigheden van bewoners en werknemers ondersteunen door de 

uitwisseling van goede praktijken en beschikbare middelen te bevorderen. 

o De uitwisselingen en vaststellingen gedaan tijdens gezondheidskringen neerschrijven 

in Word-bestanden. 

o De behoeften opvolgen die tijdens de gezondheidskringen werden vastgesteld, door 

actief samen te werken met de verschillende interne en externe partners van New 

Samusocial.  

- Deelnemen aan wekelijkse teambijeenkomsten voor " Gezondheidspromotie ".  

- De discussie aanmoedigen met het Brusselse ondersteuningsnetwerk voor daklozen, met de 

verbetering van de gezondheid van de inwoners van New Samusocial als algemene 

doelstelling. 

- Ondersteunen van de implementatie en naleving van hygiënemaatregelen en 

risicopreventiemaatregelen op de verschillende locaties van New Samusocial.  

 

 
Uw profiel 
 

Technische vaardigheden 
 

- U hebt een bachelordiploma in verpleegkunde, psychologie, sociale wetenschappen of 
sociologie, 

- Een specialisatie in Volksgezondheid is een echte troef, 
- Een masterdiploma in sociologie / volksgezondheid / psychologie is een echte troef, 
- U beschikt over een goede kennis van de  informaticatoepassingen (voornamelijk Word, Excel), 
- Ervaring op het gebied van gezondheidspromotie is een echte troef, 
- U hebt een rijbewijs B. 

 
 

  Menselijke vaardigheden 
 

- Flexibel, 

- Emphatie, 

- Goede communicatievaardigheden, 

- Goede schrijfvaardigheden, 

- Creativiteit, 

- Een luisterend oor, 

- Proactief. 

 
 
 
 



 

Ons voorstel 
 

 Een contract voor bepaalde tijd tot 31/12/20, met de mogelijkheid tot verlenging, in een 

menselijk betrokken en veranderende omgeving, 

 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 ons uw Curriculum Vitae en uw sollicitatiebrief met vermelding van de functie 
"Gezondheidspromotor” en uw beschikbaarheid naar het volgende adres: 
jobs@samusocial.be (t.a.v. Olivier Goossens). 
Aanvragen moeten vóór 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. 


