
 
 
 
 

 

 

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

begeleiding aan meer dan 1.300 personen en families die dakloos zijn of internationale 

bescherming vragen.  Samusocial is de belangrijkste Brusselse operator die door het 

Gewest afgevaardigd is voor de huisvesting van daklozen, en door Fedasil voor de mensen 

die internationale bescherming vragen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

U wilt meer weten over de missies van uw werkgever en wenst onze 

teams te komen versterken? 

 

 

Samusocial is op zoek naar een  

Medisch coördinator/coördinatrice  

CBD vervanging met vast contract mogelijkheid – v/m/x – Fr/Nl 
 

 
 
Uw functie 

- U zorgt voor een aangepaste en continue medische behandeling van kwaliteit. 

- U coördineert en controleert de professionele praktijken van 2 tot 4 directe medewerkers: coördinatie 

verpleegkundige, arts(en), verantwoordelijke voor hygiëne en gezondheid, coördinatie bevordering 

gezondheid. 

- U zorgt ervoor dat er gepaste maatregelen worden genomen in de strijd tegen 

overdraagbare/schadelijke ziektes. U coördineert de medische aspecten tijdens de gezondheidscrisis. 

U werkt nauw samen met de interne preventieadviseur voor alle problemen met betrekking tot de 

controle en preventie van infecties. 

- U bent op de hoogte van de richtlijnen/actualiteiten die betrekking hebben op de aan u 

toevertrouwde missies. 



 

- U zorgt voor en versterkt de samenwerkingen met de verschillende externe medisch-psychosociale 

spelers met het oog op het uitwisselen van informatie, onderling overleg, uitwerken van strategieën 

en advies. Indien nodig staat u in contact met de bevoegde overheden. 

Uw taken omvatten de volgende aspecten: 

 
KWALITEIT VAN DE ZORGVERSTREKKING – OPVOLGING VAN DE BEGUNSTIGDEN – MEDISCHE PROJECTEN. 

- U waakt over de permanente verbetering van elke aan u toevertrouwde missie; u stelt nieuwe 

projecten voor, werkt ze uit en controleert ze. 

- U stelt zorgprotocollen en –procedures op voor de medische activiteiten, en/of u herziet en 

bekrachtigt deze. U zorgt voor de verspreiding en de toepassing ervan. 

- Samen met de verantwoordelijke voor monitoring past u medische monitoringtools toe (statistische, 

indicatoren…), u zorgt voor de opvolging en analyse, u controleert het dagelijks beheer door de 

betrokken personen. 

- U steunt de medische teams bij de opvolging van “complexe” gevallen. 

- U stelt onderzoekswerken voor en neemt eraan deel in functie van de organisatorische mogelijkheden 

en met toestemming van de directie. U zorgt voor een omkadering van de stagiaires volksgezondheid. 

- U werkt de verschillende activiteitenrapporten uit en/of controleert deze. 

 

TEAMBEHEER 

- U zorgt voor het beheer van uw directe medewerkers (verlof, professionele praktijken, aanwerving…). 

U houdt toezicht op het personeelsbeheer onder de verantwoordelijkheid van uw directe 

medewerkers. 

- U versterkt de betrokkenheid van iedereen en moedigt teamwerk aan. 

- U vraagt naar de behoeften aan informatie en toezicht, en helpt om deze te geven. 

 

APOTHEEKBEHEER 

- U geeft ondersteuning voor het beheer van de apotheekvoorraad en de gangbare 

apotheekvoorzieningen (met inbegrip van EHBO-dozen) voor de verschillende missies. 

- U werkt ten minste elk jaar de apotheeklisting bij, rekening houdende met de behoeften op het 

terrein en de verhouding kostprijs/winst. 

- U beheert het apotheekbudget: bepalen van de behoeften, verdeling tussen de missies, regelmatige 

analyse van de uitgaven. 

- U neemt de noodzakelijke administratieve stappen voor de interne continuïteit van de 

apotheekvoorzieningen. 

 

OPVOLGING VAN BESMETTELIJKE ZIEKTES EN BEHEER VAN DE GEZONDHEIDSCRISISSEN 

- U zorgt voor een actieve gezondheidscontrole in de verschillende systemen en waakt erover dat de 

preventie- en controleprocedures gekend zijn en toegepast worden. 

- U bent in staat om noodsituaties op het gebied van gezondheid te onderkennen en om gepast te 

reageren. 

- Indien nodig waarschuwt u de bevoegde overheden. 

 

COMMUNICATIE EN VERBINDING 

- U zorgt voor de goede interne communicatie van de informatie in verband met de aan u 

toevertrouwde missies. 



 

- U stimuleert de interne samenwerkingen. 

- U bent de verbindingspersoon tussen de verschillende externe medisch-psychosociale spelers, in 

samenwerking met de interne teams, en u staat in voor de goede communicatie en verspreiding van 

de informatie. 

- U versterkt de bestaande samenwerkingen en ontwikkelt er nieuwe indien nodig. 

- U hebt een duidelijk algemeen beeld van alle opgevangen mensen, u vraagt naar de behoeften in 

termen van personeel en stelt indien nodig aanpassingen voor met betrekking tot de 

huisvestingsmodaliteiten/medische omkadering. 

 
Uw profiel 
 

Technische vaardigheden 
- Master met specialisatie geneeskunde (bij voorkeur algemene geneeskunde, volksgezondheid of 

infectieziektes) of bachelor verpleegkundige zorgen met master volksgezondheid of gelijkwaardige 
ervaring. 

- 5 jaar ervaring. 
- Ervaring/opleiding volksgezondheid en/of beheer van kwetsbare mensen is een pluspunt. 
- Ervaring/opleiding in de sector verslavingen is een pluspunt. 
- Ervaring in teambeheer is een pluspunt. 
- Goede kennis van zorgverstrekking en de sector gezondheidszorgen. 
- Algemene kennis over sociale zaken. 
- Grondige kennis van de daklozensector en het verenigingsweefsel. 
- Grondige kennis van de verschillende projecten en doelstellingen van New Samusocial. 
- Grondige kennis van de interne procedures en protocollen. 
- Goede kennis van de gangbare bureausoftware . 
- Beheersing van de Franse taal. Kennis van het Nederlands is een pluspunt. 

Menselijke vaardigheden 
- Creatief, proactief, nieuwsgierig, dynamisch. 

- Zelfstandig. 

- Flexibel. 

- Organisatie en structuur. Zich kunnen aanpassen, assertief zijn. 

- Goede luistervaardigheden zonder een oordeel te vellen. 

- Heel goed in staat om in teamverband te werken. 

- Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 

 
Ons voorstel  

- Begin van de functie : 15 juni 2021  

- Een voltijds contract van een bepaalde duur van 8 maanden (vervanging zwangerschapsverlof) in een 

aangename geëngageerde omgeving in volle ontwikkeling. Mogelijkheid tot verlenging tot een vast 

contract (voltijds) na het vervangingscontract 

- Verloning in overeenstemming met loonschaal CP 332.02 

- Maaltijdcheques en tussenkomst voor de kosten van openbaar vervoer. 

- Een werkplek in Brussel in dynamische teams. 

 
 



 

 
Geïnteresseerd? 

Vertel ons wat u motiveert om bij Samusocial te werken!  
Stuur uw Curriculum Vitae en uw beschikbaarheden naar het volgende adres: 
jobs@samusocial.be (Attn. Olivier Goossens). 

 
 
Samusocial verbindt zich ertoe de diversiteit te promoten en de verschillen te respecteren, ongeacht de 
oorsprong, het geslacht, de leeftijd, een eventuele handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en religieuze 
overtuigingen. Voor mensen met een handicap worden redelijke inrichtingen voorzien. Daarom vragen wij de 
kandidaten ons te melden welke voorziening er nodig is. 

mailto:jobs@samusocial.be

