
 
 
 
 

 

 

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 dienstverlener 

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

Fedasil voor mensen die om internationale bescherming vragen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

onze teams komen versterken? 

 

 

Samusocial zoekt een 
 

Gezondheidspromotor voor het mobiele team ter bestrijding van Covid-19 in 
samenwerking met Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld 

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

 
Uw functie  

- Het mobiele team van het Outbreak Support Team (OST) bestaat uit 3 partners : Artsen van de 

Wereld (MDM), Artsen zonder grenzen (AZG) en Samusocial 

- De algemene missie van het OST voor daklozen is het ontstaan van Covid-haarden te 

voorkomen door proactieve en reactieve acties op te zetten in de meest kwetsbare 

gemeenschappen van daklozen /migranten op doorreis (rekening houdend met de sociale 

specificiteiten van elk) en door ondersteuning te bieden met goedgekeurde 

huisvestingsstructuren. 

Um taken omvatten : 
- Het voorstellen en uitvoeren van gecoördineerde acties als onderdeel van 

o Covid19-preventie en infectiebeheersing 

o Screening : toegang tot testen en het testresultaat vergemakkelijken, inclusief de 

daaruit voortvloeiende maatregelen 

o Contactopvolging 



 

- Deelnemen aan OST-teamvergaderingen en wekelijkse interne vergaderingen 

' Gezondheidsbevordering ' bij Samusocial. 

- Deelnemen aan vereiste evaluaties/rapporten 

- Uitwisseling bevorderen met het Brusselse ondersteuningsnetwerk voor daklozen/migranten 

op doorreis met de verbetering van de gezondheid van dit publiek als algemene doelstelling. 

 
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 mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 

- Creativiteit 

- Een luisterend oor 

- Proactief 

Ons voorstel  

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

omgeving, 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 

 Maaltijdcheques en tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer 

 Voorkeurstarieven in ziekenhuizen van het IRIS-netwerk 

 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) 
Sollicitaties moeten uiterlijk op donderdag 28-10-2020 worden ingediend. 

 
 
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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