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 is op zoek naar een

Kinderverzorg(st)er
Contract van bepaalde duur - v/m/x - Fr/Nl

Achtergrond
In het kader van de Cel Het Kleine Kind, die voor het derde opeenvolgende jaar door
Viva For Life wordt gefinancierd, is New Samusocial op zoek naar een extra
kinderverzorg(st)er. De doelgroep van dit project zijn kinderen van 0-6 jaar die worden
opgevangen in een van de familiecentra voor noodopvang van New Samusocial.
Het doel van de cel is om te zorgen voor het goede verloop van de relatie tussen ouder
en kind. De ouders worden geholpen om een verantwoordelijke en positieve relatie met
hun kind(eren) te onderhouden gedurende het verblijf in het centrum en ze worden

begeleid bij het aanwenden van hun eigen middelen, met het oog op meer
zelfstandigheid.

Uw functie




U ondersteunt gezinnen van jonge kinderen en biedt activiteiten aan om de relatie tussen ouder
en kind te onderhouden,
U komt tegemoet aan de behoeften van de kinderen en hun families die verblijven in het centrum
om hun welzijn te garanderen,
U ziet toe op de psychomotorische ontwikkeling van jonge kinderen en hun ontwikkeling naar
zelfstandigheid.

Uw taken omvatten:

















 ONDERSTEUNING BIJ HET OUDERSCHAP
U adviseert de ouders over de relatie met hun kind(eren), de opvoeding en het respect voor
de leefregels in de gemeenschap tijdens hun verblijf in het centrum,
U ondersteunt ouders bij het aanwenden van hun eigen middelen,
U begeleidt de families en ontmoet hen formeel of informeel,
U stelt de aard van de te verlenen bijstand vast en volgt deze op,
U komt langs in de kamer en helpt bij de verzorging van baby's (baden, luiers, bijkomende
verzorging...),
U vangt jonge kinderen op als dat nodig is,
U analyseert de behoeften, verzorgt het ontwerp, de voorbereiding en de leiding van
activiteiten om de band tussen ouder en kind te versterken,
U behandelt en beoordeelt de relevantie van verschillende aanvragen voor materiaal voor
kinderverzorging, eerste levensbehoeften, enz.
 KINDERWELZIJN
U zorgt voor en draagt bij tot de goede psychomotorische ontwikkeling en de zelfstandigheid
van de jonge kinderen in het centrum,
U meldt gevallen van vermoedelijke mishandeling,
U analyseert de behoeften, verzorgt het ontwerp, de voorbereiding en de leiding van de
activiteiten die beantwoorden aan de specifieke behoeften van jonge kinderen (voeding,
hygiëne, psychomotoriek, spelletjes...),
U controleert en volgt de vaccinaties van de kinderen op,
U initieert respect voor de regels van het gemeenschapsleven.

 COMMUNICATIE , RAPPORTAGE EN OVERLEG
U neemt nota van alle interne werkdocumenten (verslagen, richtlijnen, protocollen, enz.),
U neemt deel aan debriefings en verschillende interne bijeenkomsten of van het professionele
netwerk,
U geeft aan de hiërarchisch leidinggevende en andere teamleden alle informatie door die
nodig is voor de algemene opvolging van de opgevangen families,
U zet samenwerkingsverbanden op met externe diensten in verband met de opvolging en de
uitgevoerde activiteiten en onderhoudt deze,
U schrijft de inhoud van deze gesprekken neer in verschillende verslagen en interne
instrumenten en werkt deze bij (dagverslag, plaatsing...),
U vult de databank aan,
U stelt specifieke verslagen op, op verzoek van de hiërarchisch verantwoordelijke.









 ONTWIKKELING EN PERMANENTE VORMNG
U volgt de ontwikkelingen en nieuwigheden op het gebied van de zorg voor jonge kinderen op
de voet en ontwikkelt actief uw kennis en vaardigheden op dit vlak,
U omkadert stagiairs of studenten en leidt hen op indien nodig.




Uw profiel
Technische bekwaamheden








U beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of heeft een gelijkwaardige
ervaring,
U heeft een grondige kennis op het vlak van kinderverzorging,
U bent bekend met sociale vraagstukken, de daklozensector en het verenigingswezen,
U kent de bijzonderheden met betrekking tot het publiek van Samusocial,
U kent de medische protocollen,
U kunt goed werken met het Office-pakket,
Kennis van het Nederlands en/of een andere taal is een pluspunt,

Menselijke vaardigheden







U werkt graag in een multidisciplinair team,
U communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk,
U bent zorgzaam en in staat om vertrouwen op te bouwen met families,
U bent autonoom in de organisatie van uw werk,
U kunt goed luisteren en geeft blijk van empathie met de families,
U bent proactief en nauwgezet.

Ons voorstel







Een contract van bepaalde duur van 11 maanden in een menselijk geëngageerde en snel
veranderende omgeving,
Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.00,
Maaltijdcheques,
Tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer,
Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams.

Geïnteresseerd?
Vertel ons wat u motiveert om deel uit te maken van Samusocial!
Stuur uw cv en motivatiebrief onder vermelding van de functie "Kinderverzorg(st)er" en uw
beschikbaarheid naar het volgende adres: jobs@samusocial.be (t.a.v. Olivier Goossens).
Sollicitaties moeten uiterlijk 11/04/2021 worden ingezonden.
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 noodzakelijke accommodatiebehoefte(n) mee te delen.

