
 
 
 
 

 

 

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 om 

internationale bescherming hebben verzocht. 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 

Hulpverzorg.st.er - Molenbeek 

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk - v/m/x - Nl/Fr 
 

 
 
Uw functie  

Instaan voor het onthaal van en de eerste zorgverlening aan de begunstigden alsook het medisch 
toezicht en het onderhoud van de verschillende lokalen doen om bij te dragen aan de nodige zorg 
voor de begunstigden en hen goede verblijfomstandigheden te garanderen.     

Uw taken omvatten de volgende aspecten: 

ONTHAAL VAN EN EERSTE ZORGVERLENING  AAN DE GEHUISVESTE PERSONEN  
 Onthaalt de begunstigden die het vragen en houdt een eerste onthaalgesprek  
 Organiseert medische afspraken voor de begunstigden, in samenwerking met de 

verpleegkundige 
 Geeft feedback aan de verpleegkundige en staat in voor de eventuele eerste nodige 

maatregelen na dit gesprek (vb.: douche)  



 

 Zorgt voor de fysieke begeleiding op de medische afspraken, neemt nota's en geeft 
feedback aan het team   

 Informeert zich over de medische en maatschappelijke situatie van de begunstigden 
 Observeert en controleert de evolutie van de gezondheidstoestand van de gehuisveste 

personen 
 Stimuleert en helpt de begunstigden bij de lichamelijke verzorging en hygiëne, 

aanvullende hygiëne en activiteiten van het dagelijks leven    
 Verleent steun aan de begunstigden bij ontsmetten in het geval van parasieten en zorgt 

voor het linnenbeheer  
 Deelt vaststellingen mee aan de verpleegkundigen en rapporteert die in het digitale 

dossier  
 Verdeelt indien nodig levensnoodzakelijk materiaal (vb.: kleding)   

ONDERHOUD VAN DE LOKALEN EN VAN HET MATERIAAL 
 Desinfecteert dagelijks de instrumenten, de onderzoekstafel, de gootsteen enz. 
 Telt, wanneer nodig, de apotheekvoorraad en andere voorraden   
 Beheert, wanneer nodig, het linnen (wasmachines, droogkasten met de gehuisveste 

personen, sleutel), de verdeling van lakens en sortering      
 Vult de hulpkast aan naargelang van de planning 

POLYVALENTE ONDERSTEUNING 
 Maakt de bedden op indien nodig 
 Helpt bij de verdeling van de maaltijden, indien nodig  

CONFLICTBEHEER EN -PREVENTIE 
 Identificeert spanningen en voorkomt conflicten 
 Behoudt een geruststellende en welwillende sfeer 
 Verzacht conflicten en doet een beroep op de coördinator/trice, op de referentiepersoon 

en/of op het maatschappelijke team indien nodig 
 Rapporteert elk probleem of conflict tussen de begunstigden aan de coördinator/trice, 

aan de referent en/of aan het maatschappelijke team 
 Doet regelmatig rondes in de lokalen en in de omgeving van het gebouw 
 Legt de nieuwe procedures en protocollen uit aan de begunstigden en ziet toe op de 

naleving ervan, 

COMMUNICATIE, REPORTING EN CONTACTEN 
 Neemt deel aan interne teamvergaderingen en debriefings 
 Zorgt indien nodig voor de begeleiding van stagiairs 
 Ziet toe op een goede overdracht van gegevens aan de andere medewerker.ster.s 
 Merkt organisatie- en/of communicatiemoeilijkheden op en geeft die door aan de 

hiërarchie 
 Blijft continu op de hoogte van nieuwigheden in het vak en ontwikkelt actief zijn/haar 

kennis en vaardigheden  
 Voert de prestaties in de software in   

 
Uw profiel 

Technische vaardigheden 

 Diploma hulpverzorg.st.er 
 Technische kennis zorgverlening  
 Kennis van de sector gezondheidszorg en maatschappelijke gebieden  
 Kennis van de sector daklozen en van het verenigingsleven 



 

 Kennis van specifieke kenmerken (problematieken, aangepaste benadering,…) eigen aan 
het publiek van Samusocial 

 Kennis van de verschillende projecten en doelstellingen van Samusocial 
 Kennis van de interne procedures en regels van Samusocial 
 Kennis van courante software 

 
Menselijke vaardigheden 

 Vlot communiceren, goed luisteren en empathie hebben 
 Dynamisch, autonoom en gemotiveerd zijn 
 Getuigen van diplomatie en goede relationele vaardigheden 

 

Ons voorstel  

 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk (deeltijdwerk 3/4) tot 31/12/2021 in 
een menselijk geëngageerde en snel veranderende omgeving, 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02, 
 20 legale vakantiedagen + 4 extralegale vakantiedagen (berekend in verhouding tot de 

verrichte prestaties), 
 Aanvullende vakantiedagen volgens de CAO’s van kracht in het CP 332,  
 Maaltijdcheques,  
 Tegemoetkoming in de kosten voor 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, uw motivatiebrief en uw beschikbaarheden met vermelding van 
“Hulpverzorg.st.er Molenbeek” naar het volgende adres: jobs@samusocial.be  
Kandidaturen moeten worden bezorgd voor 26/07/2021. 

 
 
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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