
 
 
 
 

 

 

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 operator 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 is op zoek naar een 

Verpleegkundige voor het mobiele vaccinatieteam tegen Covid 19 
in samenwerking met AZG, DVW en het Rode Kruis van België 

OBD - v/m/x - Nl/Fr 
 

 
 
Uw functie  

- Het mobiele vaccinatieteam ‘OST’(Outbreak Support Team) tegen Covid-19 is samengesteld 

uit 4 partners: Dokters van de Wereld (DVW), Artsen zonder grenzen (AZG), het Rode Kruis van 

België (RKB) en Samusocial en krijgt de steun van Bruss’help en de GGC 

- De algemene missie van de OST vaccinatie is de vaccinatie tegen Covid 19 te realiseren voor 

mensen die, door hun precaire toestand, niet in staat zijn naar een vaccinatiecentrum te gaan 

of een uitnodiging te ontvangen. De mensen die specifiek beoogd worden in dit verband zijn 

(trans)migranten, zonder vaste woonplaats, zonder papieren die in al dan niet erkende 

structuren wonen, of mensen in grote sociale onzekerheid, de facto uitgesloten van vaccinatie. 

Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een verslaving, sekswerkers, mensen die in extreme 

armoede leven,... 

- Als verpleegkundige in het mobiele vaccinatieteam is uw hoofdopdracht het vaccin toedienen 

en toezien op een eventueel onmiddellijk ongewenst effect 



 

Uw taken omvatten de volgende aspecten: 
- Bijdragen aan het onthaal van de begunstigden en hen informeren over de nodige regels voor 

een goed verloop 
- De begunstigden geruststellen en informeren over de vaccinatie, antwoorden op hun vragen 

en naar hen luisteren 
- De begunstigde voorbereiden en installeren op de plaats van vaccinatie 
- De dokter bijstaan om een geïnformeerde toestemming te verkrijgen en om tot een anamnese 

te komen die bevestigt dat de persoon het vaccin kan krijgen 
- De vaccins toedienen volgens het ingevoerde protocol 
- Zorgen voor de opvolging na vaccinatie en toezien op bijwerkingen 
- Bijdragen aan aan het beheer van onmiddellijke bijwerkingen 
- Bijdragen aan het naleven van de hygiëneregels - de contactoppervlakken regelmatig 

schoonmaken en ontsmetten 
- Gezien uw eerstelijnsrol meldt u eventuele problemen aan uw verantwoordelijke 
- Deelnemen aan de briefings en vergaderingen van het team OST vaccinatie en aan de interne 

vergaderingen gelinkt aan uw functie 
- U draagt bij aan de staten/verslagen vereist door uw hiërarchie 

- Toezien op het naleven van de deontologie, ethiek, beroepsgeheim en ingevoerde protocollen 
 
Uw profiel 
 

Technische vaardigheden 
- U bent in het bezit van een bachelor diploma verpleegkundige (A1) 
- Een opleiding sociale geneeskunde en/of volksgezondheid is een troef 
- U getuigt van beroepservaring op het sociale gebied met mensen in armoede en/of in een 

multiculturele omgeving 
- U bent gesensibiliseerd voor de thematiek en doelgroepen van daklozen en geestelijke 

gezondheid 
- U houdt van werk in een multidisciplinair team (medisch-psychologisch-sociaal) 
- Kennis van andere vreemde talen is een troef (Engels, Arabische enz.). Kennis van Tigrinya 

en/of Amhaars wordt in het bijzonder gezocht 
- U hebt kennis van basisinformatica (vooral word, excel) 

- Het bezit van een rijbewijs B is een troef 

Menselijke vaardigheden 
- Dynamisme, pro-activiteit en creativiteit 

- Flexibiliteit 

- Goede mondelinge communicatievaardigheden  

- Goede luistervaardigheden en in staat zijn niet te oordelen  

- Goed in een team kunnen werken en conflicten beheren 

Ons voorstel  
- Gewenste indiensttreding: 17 mei 2021. Overeenkomst van bepaalde duur tot 17/09/2021 (4 

maanden), in een menselijk geëngageerde en snel veranderende omgeving 

- Van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur. De uren kunnen variëren naargelang de 

behoeften 

- Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 

- Maaltijdcheques en tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer 



 

- Voorkeurtarieven in 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 beschikbaarheid naar het volgende adres: 
jobs@samusocial.be (T.a.v. Olivier Goossens). 

 
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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