
 
 
 
 

 

 

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 

Verpleegkundige Fedasil Etterbeek 
OOD - 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 1 verpleegkundige. 

 
 
Uw functie  

U staat in voor de verpleegkundige zorg van de begunstigden, het toedienen van zorgverstrekking 
en het bevorderen van de gezondheid, u zorgt voor het gezondheidstoezicht en de 
gegevensoverdracht tussen de verschillende interne en externe diensten om de continuïteit en 
de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen.    

 



 

Uw taken omvatten de volgende aspecten: 

 U draagt bij aan de paramedische permanentie in het centrum van maandag tot vrijdag binnen 

het opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming.  

 U ontmoet individueel de gehuisveste persoon op zijn vraag of initiatief voor een 

paramedische beoordeling.  

 Tijdens dit gesprek verzamelt u een maximum aan relevante informatie die het mogelijk maakt 

om beter te weten welke hulp de gehuisveste persoon moet krijgen op het gebied van 

verzorging.  

 U zorgt ervoor dat u elke nieuwe gehuisveste persoon ontmoet binnen een redelijke termijn 

na zijn aankomst en vormt een medisch dossier volgens de Fedasil normen.  

 U neemt de parameters: bloeddruk, pols, temperatuur, auscultatie... en u rapporteert die in 

het dossier van de patiënt. 

 U observeert en controleert de evolutie van de gezondheidstoestand van de gehuisveste 

personen. 

 U beheert en actualiseert het verpleegkundig dossier (anamnese, fiche parameters/ diabetes, 

behandelingsfiche, fiche verzorging en wonden).  

 U maakt de nodige afspraken (artsen, ziekenhuizen, psychiaters, psychologen, tandartsen...) 

voor de gehuisveste gebruiker met inachtneming van het Fedasil-vademecum, de RIZIV 

nomenclatuur en het KB van 9 april 2007.  

 U hebt kennis van de medische protocollen om die te kunnen toepassen. 

 U voert bepaalde administratieve taken uit: opmaak en invoer van bewijzen en medische 

attesten.  

 U wordt gevraagd samen te werken met externe partners (medische dispatching Fedasil, 

ziekenhuizen, apotheken, huisartsen, psychologen, bepaalde VZW partners,...).   

 U ziet tot op een goede gegevensoverdracht aan de coördinatie en aan uw collega's van de 

maatschappelijke dienst met inachtneming van het principe van vertrouwelijkheid en gedeeld 

beroepsgeheim.     

 U neemt actief deel aan de dagelijkse teamvergaderingen en geeft relevante informatie door 

aan het team met inachtneming van het principe van vertrouwelijkheid en gedeeld 

beroepsgeheim. 

 U ziet toe op de kwaliteit van de invoer en de gegevens in de verschillende rapporten (met 

inachtneming van het principe van vertrouwelijkheid en gedeeld beroepsgeheim) en 

verpleegkundige dossiers. 

 
Uw profiel 

Technische vaardigheden 

 U bent in het bezit van een Bachelor-diploma verpleegkundige, 

 U werkt graag in een multidisciplinair team, 

 U hebt een goede kennis van de sector van de gezondheidszorg, 

 U hebt een algemene kennis van het Brusselse verenigingsleven, 

 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 grote zin voor organisatie en anticipatie, 

 U bent oplossingsgericht, 

 U getuigt van stressbestendigheid en bent in staat om te reageren in noodgevallen,  

 U bent in staat om vertrouwensrelaties te creëren en welwillend te luisteren met behoud van 

de nodige professionele afstand.   

 U hebt een uitgesproken belangstelling voor humanitaire opdrachten, 

 U bent in staat om verslagen op te stellen en boordtabellen op te maken. 

 

Ons voorstel  

 Een overeenkomst van onbepaalde duur in een menselijk geëngageerde en snel 

veranderende omgeving, 

 Uurrooster: van maandag tot vrijdag met verschillende uren: 

o Van 8u tot 16u, 

o van 9u tot 17u, 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 (B4), 

 Erkenning van uw anciënniteitsjaren als verpleegkundige,  

 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, uw motivatiebrief en uw beschikbaarheden met vermelding van 
“Verpleegkundige Etterbeek” naar het volgende adres: jobs@samusocial.be  
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. 
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