
 
 
 
 

 

 

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 verzoekers om  

internationale bescherming 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 

Nachtwaker / onthaalpersoon Fedasil Etterbeek 

Vervangingsovereenkomst - v/m/x - Nl/Fr 
 

 
In het kader van het Fedasil centrum van Etterbeek, beheerd door New Samusocial, die zorgt voor 
de opvang van 350 gehuisveste personen, zoeken we een nachtwaker/ onthaalpersoon. 

 
Uw functie  

U onthaalt en begeleidt de personen die om internationale bescherming verzoeken binnen de 
structuur.   

Uw taken omvatten de volgende aspecten: 

 U beheert het openen van de deur op de aangeduide uren en onthaalt de gehuisveste 

personen in een rustige en respectvolle sfeer. 

 U volgt het buitengaan van de mensen die dat wel en niet mogen en maakt een dagelijks 

rapport voor de verantwoordelijken 



 

 U staat in voor het sorteren van de badges op het ogenblik dat gehuisveste personen 

buitengaan en voor teruggave van de badges als ze binnenkomen,  

 U verwijst de gehuisveste personen naar de adequate diensten intern, 

 U sensibiliseert en maakt de gehuisveste persoon verantwoordelijk voor het leven in het 

centrum.  

 U draagt bij aan een goede werking van de verschillende diensten van het centrum,  

 U ziet toe op de veiligheid en het welzijn van de gehuisveste personen, in het bijzonder via een 

systeem van voldoende rondes, controle van de kamers en van de aanwezigheden,  

 U neemt elke dag deel aan de opmaak van het verslag van de nacht. 

 Bij afwezigheid van de nachtreferent neemt u de taken over die hij uitvoert (de personen die 

niet buiten mogen gaan inschrijven, het aantal mensen dat buiten mag gaan tellen, opmaak, 

creatie van badges voor nieuwkomers, beslissing nemen bij een probleem ‘s nachts, dat wil 

zeggen eventueel de politie, een ziekenwagen bellen enz.)       

 Alles wat ongewoon is en moet worden gedeeld, communiceert u aan uw supervisor    

 
Uw profiel 

Technische vaardigheden 

 U werkt graag in een multidisciplinair team, 

 U hebt een algemene kennis van aanvragers tot internationale bescherming,   

 Algemene kennis van de verschillende projecten en doelstellingen van Samusocial, 

 Kennis van het Engels, Arabisch of een andere taal is een troef, 

 Het bezit van een rijbewijs B is een troef, 

 Behalen van een BEPS is een troef, 

 U hebt een goede kennis van MS Office pakket. 

Menselijke vaardigheden 

 U hebt een algemeen respectvolle, tactvolle houding en een luisterend oor, 

 U kan zich aanpassen aan de verschillende contactpersonen, 

 U wisselt regelmatig informatie uit met de coördinator en de andere teamleden, 

 U getuigt van flexibiliteit, bent solidair en autonoom in het leven van het centrum, 

 U leeft het arbeidsreglement en de deontologische code van kracht na. 

Ons voorstel  

 Vervangingsovereenkomst in een menselijk geëngageerde en snel veranderende omgeving, 

 Uren: Van 22u tot 8u30 (Uurrooster 7/7, werk 7 opeenvolgende nachten en recuperatie 7 

volgende dagen).  

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 (B7), 

 Maaltijdcheques, 

 Tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverplaatsingen, 

 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 beschikbaarheden met de vermelding “Nachtwaker/ 
onthaalpersoon Etterbeek” naar het volgende adres: jobs@samusocial.be (T.a.v. Mélina 
Rozakis) 
Kandidaturen moeten worden bezorgd voor 12/07/2021. 

 
 
 
Samusocial zet zich in om diversiteit en respect voor verschillen te bevorderen, ongeacht  
afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en  
religieuze overtuigingen. Indien u een handicap hebt en een accommodatiebehoefte,  aarzel niet om 
contact op te nemen in verband met de invoering van een eventuele redelijke aanpassing. 
 

jobs@samusocial.be

