VACATURE
Psychosociale Begeleider Opvanghuis (m/v/x)
Voltijds contract GECO
Vervanging gedurende +/- 12 maanden
1. Wie zijn wij?
PAG-ASA vzw, opgericht in 1994, is een gespecialiseerd centrum voor de opvang en begeleiding van slachtoffers
van mensenhandel. Wij bieden een integrale begeleiding op maat, in functie van de noden en context van iedere
persoon, bestaande uit een administratief, juridisch 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.
Daarnaast werkt PAG-ASA ook actief mee aan de strijd tegen de mensenhandel. Dit doen we via de samenwerking
met de bevoegde overheidsdiensten, maar ook via sensibiliseringswerk: het verlenen van informatie, het geven van
vorming, zowel nationaal als internationaal.
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde tweetalige (NL/FR) psychosociale begeleider voor ons opvanghuis!

2. Jouw functie?
De psychosociale begeleider werkt binnen het werkconcept van PAG-ASA en staat in voor de opvolging op
psychosociaal vlak van de cliënten die hij/zij begeleidt. Dit houdt in:







Psychosociale begeleiding (individueel en in groep) van cliënten bij PAG-ASA, inclusief administratieve en
praktische ondersteuning;
Ervoor zorgen dat individuele dossiers administratief in orde zijn, regelmatig bijgewerkt en geregistreerd
worden;
Deelnemen aan intern en extern overleg;
Bijdrage leveren in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het opname- en ontslagbeleid van
cliënten in begeleiding bij de residentiële cel;
Ondersteunen van de vrijwilligerswerking;
Mee verzekeren van de dag- en nachtpermanenties in het opvanghuis, volgens een beurtrol.

3. Jouw profiel?
Opgelet! Deze functie wordt gesubsidieerd door Actiris in het kader van GECO-tewerkstellingsprogramma. Daarom
moet je voor deze functie voldoen aan 3 voorwaarden:
 Houder zijn van maximum een bachelor diploma (of gelijkwaardig diploma); en
 Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen; en
 Ofwel 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de
aanstelling vooraf gaat; ofwel reeds werken binnen een GECO-contract.
Opleiding en ervaring:
 Diploma niveau bachelor (voorkeur: maatschappelijk werk of opvoeder)
 Kennis van NL en FR is absoluut noodzakelijk (andere talen een pluspunt)
 Kennis van courante informatica (Word, Excel en eventueel CRM)
 Pluspunten: (1) ervaring met psychosociaal begeleidingswerk; (2) ervaring in een opvanghuis
Vaardigheden en attitudes:
 Zelfstandig en in team kunnen werken
 Open voor meertalige en multiculturele werkomgeving
 Interesse om mensen uit andere culturen te begeleiden
 Zin voor initiatief
 Flexibiliteit en organisatietalent

4. Wat bieden we aan?








Een boeiende voltijdse functie binnen een dynamisch en enthousiast team
Een arbeidsovereenkomst ter vervanging van een andere medewerkers voor ongeveer 12 maanden
Verloning volgens Paritair Subcomité 319.01 loonbarema B1c (ter indicatie: bruto maandloon van 2.224
Euro bij 0 jaar anciënniteit)
Maaltijdcheques
100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer
Werkplaats gesitueerd nabij het Centraal Station van Brussel
Startdatum: zo snel mogelijk

5. Selectie
Indien je interesse hebt, gelieve je CV met motivatiebrief ten laatste op 12 november 2018 op te sturen naar
Mevrouw Sarah De Hovre, directeur van PAG-ASA, per email naar info@pag-asa.be.
Vergeet niet in je motivatiebrief te vermelden: (1) waarom jij denkt de geschikte persoon voor deze job te zijn; (2)
welke kennis je hebt van het Nederlands en het Frans; en (3) vanaf wanneer je beschikbaar bent.
De geselecteerde kandidaten worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek dat zal plaatsvinden in de kantoren
van PAG-ASA op vrijdag 23 november in de namiddag.
Indien je vragen hebt over onze werking of de job-inhoud, surf naar www.pag-asa.be of mail naar info@pag-asa.be.

