VACATURE
Vrijwilliger Opvanghuis
1. Wie zijn wij?
PAG-ASA vzw, opgericht in 1994, is een gespecialiseerd centrum voor de opvang en begeleiding van
slachtoffers van mensenhandel. We zijn een multidisciplinair team van 19 personeelsleden en 10
vrijwilligers. Wij bieden een integrale begeleiding op maat, in functie van de noden en context van iedere
persoon, bestaande uit een administratief, juridisch en psychosociaal luik.
Deze begeleiding wordt georganiseerd vanuit 3 cellen: De juridische cel zorgt voor de juridische en
administratieve begeleiding van de slachtoffers. Deze cel organiseert tevens de intakegesprekken van de
aangemelde personen. De residentiële cel zorgt voor de opvang en psychosociale begeleiding in ons
opvanghuis, gesitueerd op een discreet adres. De ambulante cel zorgt voor de psychosociale begeleiding
voor die personen die geen/niet langer nood hebben aan opvang in ons eigen opvanghuis.
Wij zijn dringend op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger om mee in te staan voor de dagpermanentie in onze residentiële werking (opvanghuis), liefst 1 maal per week. De dag kan in overleg
vastgelegd worden.
Jouw functie
Als vrijwilliger in het opvanghuis wordt je ingeschakeld in de dag-permanentie. Dit houdt verschillende
aspecten in:




Ingeschakeld worden in het huishoudelijk gebeuren van het opvanghuis;
Stockbeheer van kledij, voeding, intake-pakketten, huishoudelijk materiaal;
Informele contacten hebben met de aanwezige bewoners;

2. Jouw profiel
Vaardigheden:
 Geen specifiek diploma of voorkennis, maar openheid om nieuwe dingen te leren
 Actieve kennis Nederlands en Frans (indien mogelijk, zich kunnen behelpen in het Engels)
Attitudes:
 Zelfstandig en in team kunnen werken
 Soepel kunnen inspelen op de zich aandienende taken
 Met een huishoudelijk oog kijken naar het dagelijks gebeuren in het opvanghuis
 Zin voor initiatief en organisatietalent
 Openstaan voor meertalige en multiculturele werkomgeving

Engagement:
 Bereid zijn om zich te engageren voor een termijn van minimaal 12 maanden
 Mensen op brug- of rustpensioen mogen zeker hun kandidatuur stellen!
3. Wat we aanbieden






Een fijne werkomgeving
Een referentiepersoon als coach
Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer
Werkplaats gesitueerd nabij het Centraal Station van Brussel
Startdatum: zo snel mogelijk (te bespreken)

4. Interesse?
Indien je interesse hebt, kan je contact opnemen met Herlinde Janssens, verantwoordelijke van het
opvanghuis: 02.511.64.64 en/of herlinde.janssens@pag-asa.be

