
 
 
 
 
 

 

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 nodig hebben. Samusocial is de belangrijkste Brusselse dienstverlener die door 

het Gewest is aangesteld voor de opvang van daklozen en door Fedasil voor de aanvragers 

van internationale bescherming. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u overtuigd worden van de doelstellingen van uw werkgever en wilt 

u onze teams komen versterken? 

 

 

Samusocial is op zoek naar een  

Gezondheidsbevorderende verpleegkundige voor het mobiele 
team tegen Covid-19 in samenwerking met AZG en DVW 

OBD – v/m/x – Fr/Nl 
 

 
 
Uw functie 

 Het mobiele team Outbreak Support Team (OST) bestaat uit 3 partners: Dokters van de Wereld 

(DVW), Artsen zonder Grenzen (AZG) en Samusocial; 

 De algemene missie van het OST voor daklozen is het ontstaan van Covid-haarden te 

voorkomen door proactieve en reactieve acties op te zetten in de meest kwetsbare 

gemeenschappen van daklozen/migranten op doorreis (rekening houdend met de sociale 

specificiteiten van elk) en door de opvang- en huisvestingsstructuren te ondersteunen;  

 U stelt gecoördineerde acties voor, ontwikkelt ze en voert ze uit in samenwerking met uw 

team; 

 U ontwikkelt materiaal voor gezondheidsbevordering en leidt bewustmakingssessies; 

 Indien nodig voert u verpleegkundige handelingen uit. 

 



 

Uw taken omvatten de volgende aspecten: 

 U helpt berichten van verschillende gesprekspartners te interpreteren en zorgt ervoor dat ze 

goed worden begrepen; 

 U slaat een brug tussen verschillende culturele werelden en maakt culturele voorstellingen, 

waarden en normen aan beide kanten begrijpelijk; 

 U volgt deze acties op en past ze zo nodig aan; 

 U bouwt een vertrouwensrelatie op met de begunstigden met behulp van de beschikbare 

middelen;  

 U informeert de begunstigden over het bestaande dienstenaanbod op hun grondgebied, in 

overeenstemming met hun vraag, 

 U bevordert uitwisselingen met het Brusselse netwerk voor hulp aan daklozen/migranten op 

doorreis, met als algemeen doel de gezondheid van deze bevolkingsgroep te verbeteren; 

 Gezien uw eerstelijnsfunctie zorgt u ervoor dat eventuele problemen worden doorgegeven 
aan uw direct leidinggevenden en/of aan gespecialiseerde externe diensten;  

 Indien nodig voert u verpleegkundige handelingen uit zoals PCR-testen, eerste hulp bij 
wonden...;  

 U neemt deel aan OST teamvergaderingen en interne Samusocial vergaderingen met 
betrekking tot uw functie; 

 U neemt deel aan de evaluaties/rapporten die door uw superieuren worden vereist; 

 U ziet erop toe dat deontologie, ethiek, beroepsgeheim en de geldende protocollen worden 
nageleefd.  

 
Uw profiel 

Technische vaardigheden 

 U hebt een bachelordiploma Verpleegkunde (A1); 

 Een opleiding sociale geneeskunde en/of volksgezondheid is een pluspunt; 

 U hebt beroepservaring op sociaal gebied met kansarmen en/of in een multiculturele 
omgeving; 

 U bent zich bewust van de daklozenproblematiek en geestelijke gezondheid;  

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

 Kennis van andere vreemde talen is een pluspunt (Engels, Arabisch, enz.). Kennis van Tigrinya 
en/of het Amhaars zijn in het bijzonder wenselijke vaardigheden; 

 U beschikt over een goede kennis van de informaticatoepassingen (voornamelijk Word en 

Excel); 

 Beschikken over een rijbewijs B is een pluspunt. 

Menselijke vaardigheden 

 U beschikt over goede mondelinge (vooral voor een groep) en schriftelijke 

communicatievaardigheden; 

 U bent dynamisch, proactief en creatief; 

 U kunt goed luisteren zonder te oordelen; 

 U bent flexibel; 

 U kunt goed in teamverband werken en met conflicten omgaan. 

 



 

Ons aanbod 

 Een arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk, van 1 juli tot 31/12/21 in een 

menselijk geëngageerde en snel veranderende omgeving 

 Flexibele daguren, 5 dagen per week  

 Een vergoeding volgens het loonschaalsysteem CP 332.02 

 Maaltijdcheques en tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer 

 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   
De sollicitaties moeten vóór 28/06/2021 worden ingediend. 

 
Samusocial zet zich in om de diversiteit te bevorderen en de verschillen te respecteren, ongeacht 
afkomst, geslacht, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en religieuze 
overtuigingen. Voor mensen met een handicap worden redelijke aanpassingen voorzien. Daarom 
vragen wij de kandidaten ons te melden welke voorzieningen er nodig zijn. 
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