
 
 
 
 

 

 

Elke dag bieden meer dan 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele 

ondersteuning aan meer dan 1300 mensen en gezinnen die dakloos zijn of internationale 

bescherming hebben aangevraagd. Samusocial is de belangrijkste Brusselse dienstverlener 

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

internationale bescherming vragen in opdracht van Fedasil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

onze teams komen versterken? 

 

 

Samusocial zoekt een 
 

Verpleegassistent(e) gezinscentrum 
Contract van bepaalde duur – v/m/x – Fr/Nl 

 

 
 
 
Uw functie  
 

- U maakt deel uit van het paramedisch personeel in een gezinscentrum. 

- U verwelkomt alle ondergebrachte personen die vragen om in de ziekenboeg gezien te worden 

en voert een eerste onthaalgesprek. U geeft feedback aan de verpleegkundige en neemt na 

dit gesprek de nodige eerste stappen (bv. douchen). Bij afwezigheid van de verpleegkundige 

beoordeelt u of een spoedverwijzing naar het ziekenhuis of een uitgesteld medisch advies 

nodig is. 

- U verwijst mensen eventueel door naar de medische en/of sociale dienst. 

- U kent de medische en sociale situatie van de ondergebrachte persoon en zijn gezin. 

 



 

Uw taken omvatten: 

 
- U observeert en controleert de evolutie van de gezondheidstoestand van de ondergebrachte 

personen. 

- U stimuleert de ondergebrachte personen in lichaams- en hygiënische zorg, aanvullende 

hygiënezorg en andere dagelijkse activiteiten. 

- U leert wat de medische protocollen zijn, zodat u deze kunt toepassen. 

- U zorgt voor de juiste overdracht van informatie naar uw collega's van de medische, sociale en 

psychologische afdeling (dagelijkse rapporten, e-mails, telefoon) om de continuïteit van de 

medische opvolging te waarborgen.  

- U meldt elke zorgwekkende medische situatie aan de verpleegkundige of de verpleegkundig 

coördinator. 

- U draagt bij aan een goed beheer van overdraagbare ziekten: schurft, waterpokken, 

tuberculose, enz.  

- U loopt regelmatig rond in het gebouw om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. 

- U registreert dagelijks uw diensten. 

- U beheert de hygiëneruimte en draagt bij aan het beheer van de garderobe. 

- U zorgt voor het welzijn van de kinderen. 

 
 
Uw profiel 
 
 

Technische vaardigheden 
 

- U bent in het bezit van een diploma verpleegassistent(e). 

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

- U heeft een goede kennis van de zorgsector. 

- U bent dynamisch, zelfstandig en gemotiveerd. 

- U heeft een goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk. 

- U kunt vlot met MS Office-tools werken. 

- Kennis van het Nederlands en/of een andere taal is een pluspunt. 

- U heeft enige kennis van kinderziektes. 

 
Menselijke vaardigheden 
 

- U bent een goede communicator, attent en empathisch.  

- U heeft een uitgesproken interesse voor humanitaire en sociale kwesties en voor de 

daklozenproblematiek, 

- U werkt graag met kinderen. 

Ons voorstel  
 

- Een contract van bepaalde duur tot 31-12-2020 in een menselijk betrokken en veranderende 

omgeving 



 

- Vol- of deeltijds: 4 gewerkte dagen gevolgd door 4 dagen recuperatie. Uurregeling nader te 

bepalen, maar tussen de namiddag/avond. 

- 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 mandag 26-10-2020 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 
kandidaten van harte uit om ons hun benodigde aanpassingen mee te delen.  

mailto:jobs@samusocial.be

