
 
 
 
 

 

 

 

Elke dag verstrekken ruim 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele 

begeleiding aan meer dan 1.300 personen en gezinnen die dakloos zijn of vragen om internationale 

bescherming. Samusocial is de voornaamste Brusselse operator met een mandaat van het Gewest 

voor de opvang van daklozen en van Fedasil voor mensen die om internationale bescherming hebben 

gevraagd. 

 

Is het voor u belangrijk om zelf overtuigd te zijn van de opdrachten van uw 
werkgever en wenst u onze teams te komen versterken? 

 

 

Samusocial zoekt een 

Verzorgkundige Medihalte 
Vervangingscontract – v/m/x – Fr/Nl 

 
 
Uw functie 
 
Onder begeleiding van de coördinator, de verwijzende arts of verpleegkundigen voert u verschillende 
taken uit die bepaalde zorgvaardigheden vereisen. 

 
De volgende aspecten behoren tot uw taken : 
 

 U ontmoet de gehuisveste gebruiker individueel bij zijn aankomst voor een beoordeling van 
zijn autonomie, 

 U toont de nieuwe bewoner zijn kamer en leidt hem rond in het centrum, 

 U verdeelt producten voor basishygiëne bij aankomst in het centrum en op aanvraag, 



 

 U vult de voorraadkast met producten voor basishygiëne aan, 

 U maakt medische afspraken op verzoek van de verpleegkundige, 

 U zorgt indien nodig voor medische begeleiding en geeft feedback aan het team, 

 U bent op de hoogte van de medische en sociale situatie van de bewoner, 

 U observeert en controleert de evolutie van de gezondheidstoestand van de bewoners, 

 U helpt de bewoners met hun lichaamsverzorging en hygiëne, 

 U helpt de bewoners ontsmetten in geval van parasieten, 

 U stimuleert de bewoners bij de activiteiten van het dagelijks leven, 

 U stimuleert / helpt de bewoner met extra hygiënische zorg, 

 U deelt uw opmerkingen of zorgen met de verpleegkundigen, 

 U codeert uw diensten dagelijks, 

 U bezoekt de kamers regelmatig om te zorgen voor medisch toezicht en naleving van de 
voorschriften, 

 U oefent toezicht uit in de kamers en maakt de bedden indien nodig opnieuw op, 

 U beheert de was (wasmachines, droger met de bewoners), de ontvangst en distributie van 
lakens en hun opslag, 

 U zorgt voor de juiste overdracht van informatie naar uw collega's, 

 U houdt de verpleegkamer schoon en netjes, 

 U desinfecteert dagelijks de instrumenten, de auscultatietafel, de wastafel, enz., 

 U neemt deel aan dagelijkse en maandelijkse teamvergaderingen, 

 U werkt samen met de schoonmaker en de kok, 

 U helpt bij het uitdelen van het ontbijt, 

 U helpt indien nodig tijdens de maaltijden, 

 U houdt de garderobe op orde, 

 U deelt indien nodig kleding uit aan de bewoners, 

 Op vraag van de coördinatie telt u de voorraad voedingsmiddelen en schoonmaak- en 
hygiëneproducten om een bestelling te plaatsen, 

 U wisselt regelmatig van gedachten met de coördinatie en de andere leden van het sociaal en 
medisch team, 

 U neemt deel aan debriefings, medische vergaderingen, algemene vergaderingen, 

 U staat in voor de goede werking van het centrum, de veiligheid en de basisdienstverlening in 
een beperkt team (deur, keuken, begeleiding met voertuig indien in bezit van rijbewijs). 

 
Uw profiel 

Technische bekwaamheden 

 U bent in het bezit van een diploma zorgkundige, 

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

 U heeft een goede kennis van de zorgsector, 

 U hebt een uitgesproken interesse voor humanitaire en sociale kwesties en voor de 

daklozenproblematiek, 

 U beheerst het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. 

 U hebt een zeer goede kennis van MS Office-computertools, 

 Kennis van het Frans en/of een andere taal is een pluspunt. 

 
 
 



 

  Menselijke vaardigheden 

 U bent een goede communicator, attent en empathisch, 

 U bent dynamisch, zelfstandig en gemotiveerd, 

 U bent diplomatisch aangelegd en beschikt over goede interpersoonlijke vaardigheden. 

 
Ons voorstel 

  Een vervangingscontract in een menselijk geëngageerde en snel veranderende omgeving, 

 Rooster: 7 tot 17.30 uur - 7 dagen werken gevolgd door 7 dagen rust 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02,  

 20 wettelijke vakantiedagen + 4 extralegale vakantiedagen (berekend in verhouding tot de 

verrichte prestaties), 

 Extra vakantiedagen volgens de van kracht zijnde CAO in het PC 332,  

 Maaltijdcheques, 

 Tussenkomst in de reiskosten van huis naar werk, 

 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 sollicitatiebrief met vermelding van de functie 
“Verzorgkundige Medihalte CDR” en uw beschikbaarheid naar het  volgende adres: 
jobs@samusocial.be  
Aanvragen moeten uiterlijk op 12/07/2021 worden verzonden.  
 
 

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. 


