
 
 
 
 

 

 

 

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? 

 

 
 
Uw functie 

- In het kader van de opening van een Fedasil-opvangcentrum voor 238 opvangbegunstigden 
en waar ongeveer dertig werknemers zullen werken, wordt u lid van het sociale team dat 
bestaat uit 4 maatschappelijk werkers.  

- Onder leiding van het hoofd van het opvangcentrum bent u verantwoordelijk voor de sociale 
ondersteuning van de opvangbegunstigden en dit in samenwerking met de andere leden van 
de sociale dienst  

- U adviseert en begeleidt de opvangbegunstigden bij de administratieve procedures en in de 
procedure voor het aanvragen van internationale bescherming. U staat de 
opvangbegunstigde met name bij in de aanstelling van een advocaat.  

Samusocial zoekt een  
 

Sociaal assistent(e) – Centrum Fedasil  
 

CDD – v/m/x – Fr/Nl  



 

 

- Over het algemeen helpt u de begunstigden om de kritieke situaties waarin ze zich bevinden 
te boven te komen. 

 
De volgende aspecten behoren tot uw taken: 

- U houdt de dossiers bij van de opvangbegunstigden die aan u toegewezen zijn.  
- U zorgt samen met de andere maatschappelijk werkers voor sociale permanentie per halve 

of hele dag. 
- U neemt deel aan het ontvangen van nieuwe opvangbegunstigden, legt hen uit hoe het 

centrum werkt en informeert hen over de ROI. 
- U verzamelt de informatie die nodig is om begunstigden te registreren en registreert de 

informatie in de desbetreffende rapporten. 
- U verwijst de begunstigden zowel intern als extern naar de juiste diensten. 
- U neemt dagelijks deel aan teamdebriefings.  
- Over het algemeen bent u flexibel en veelzijdig om eventueel voor een beperkte periode 

een andere functie te versterken. 

 
Uw profiel 

Technische bekwaamheden  
- U bent in het bezit van een bachelordiploma Sociaal Assistent 
- Kennis van de asielprocedure en interne procedures bij Fedasil is een pluspunt, 
- U spreekt Frans, zowel mondeling als schriftelijk 
- U kunt vlot met het Office-pakket werken 
- Kennis van het Engels, Nederlands en/of een andere taal is een pluspunt 
- Het bezit van een rijbewijs B is een pluspunt 
- Het verkrijgen van een actueel EHBO-certificaat is ook een pluspunt.  

Menselijke vaardigheden  
- U hebt een uitgesproken interesse in het publiek dat internationale bescherming zoekt 
- U werkt graag in een multidisciplinair team 
- U hebt goede communicatievaardigheden 
- U geeft blijk van empathie en vriendelijkheid 
- U bent dynamisch, zelfstandig en gemotiveerd 

Ons voorstel  
- Een contract voor bepaalde tijd van 3 maanden (mogelijk verlengbaar) in een humaan 

geëngageerde omgeving die snel verandert. 
- Uurrooster: van maandag t.e.m. vrijdag met verschillende werktijden:  

o Van 8.00 uur tot 16.00 uur (één WE per maand) 
o Van 9.00 uur tot 17.00 uur (één WE per maand) 
o Van 10.00 uur tot 18.00 uur (één WE per maand). 

- Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 (B5) 
- Maaltijdcheques 
- Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten verblijfplaats/werkplaats 
- Het voorkeurstarief in een deel van de 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 sollicitatiebrief met vermelding van de functie 
“Referentiepersoon telefonische regeling en Monitoring” en uw beschikbaarheid naar het 
volgende adres: jobs@samusocial.be (T.a.v. Olivier Goossens). 
Kandidaturen moeten worden bezorgd voor 26/01/2021. 
 

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. 


