
 
 
 
 

 

 

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 

Maatschappelijk assistent.e Fedasil Etterbeek 
OBD - v/m/x - Nl/Fr 

 

 
 
Uw functie  

 In het centrum voor asielaanvragers van Etterbeek dat 350 begunstigden opvangt, komt u bij 
een maatschappelijk team dat momenteel bestaat uit 4 maatschappelijk assistenten.  

 Onder het toezicht van de verantwoordelijke van het opvangcentrum staat u in voor de 
maatschappelijke begeleiding van de begunstigden van de opvang, in samenwerking met de 
andere leden van de maatschappelijke dienst,  

 U adviseert en verwijst de begunstigden bij hun administratieve stappen en bij de 
aanvraagprocedure tot internationale bescherming. U helpt de begunstigde in het bijzonder 
voor de aanstelling van een advocaat, 

 Algemeen helpt u de begunstigde om de kritieke situatie waarin hij zich bevindt, te 
overwinnen. 



 

Uw taken omvatten de volgende aspecten: 

 U houdt de dossiers bij van de begunstigden van de opvang voor wie u de referentiepersoon 
bent, 

 U neemt deel aan de opvang van nieuwe begunstigden van de opvang, legt hen de werking 
van het centrum uit en brengt hen op de hoogte van het intern huishoudreglement,  

 U verzamelt de nodige gegevens voor de inschrijving van de begunstigden en noteert de 
gegevens in de juiste rapporten, 

 U verwijst de gehuisveste personen naar de geschikte diensten zowel intern als extern, 
 I neemt regelmatig deel aan de debriefings van het team, 
 U bent in het algemeen flexibel en polyvalent om eventueel een andere functie voor een 

beperkte duur te versterken. 

 

Uw profiel 

Technische vaardigheden 

 U bent in het bezit van een bachelor diploma Maatschappelijk Assistent, 
 Kennis van de asielprocedure en interne procedures bij Fedasil vormt een troef, 
 U beheerst het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, 
 U beheerst het Office-pakket, 
 Kennis van het Engels, Frans en/of een andere taal is een troef. 
 Het bezit van een rijbewijs B is een troef, 
 Het behalen van een actueel EHBO brevet is ook een troef.   

 

Menselijke vaardigheden 

 U hebt een uitgesproken belangstelling voor het publiek dat om internationale bescherming 
verzoekt, 

 U werkt graag in een multidisciplinair team, 
 U communiceert vlot, 
 U getuigt van empathie en welwillendheid, 
 U bent dynamisch, autonoom en gemotiveerd. 

 
Ons voorstel  

 Overeenkomst van bepaalde duur tot 25/11/2021 (mogelijkheid om over te gaan op een 

OOD daarna), in een menselijk geëngageerde en snel veranderende omgeving, 

 Uurrooster: van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u (met de mogelijkheid van avond- of 

weekendwerk, een maand),   

 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 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 motivatiebrief met vermelding van de functie 
‘Maatschappelijk Assistent.e Etterbeek’ en uw beschikbaarheid naar het volgende adres: 
jobs@samusocial.be  
Kandidaturen moeten worden bezorgd voor 15/07/2021. 

 
 
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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