VACATURE:
Maatschappelijk assistent “groepsbegeleider” (M/V/X) tweetalig FR/NL
Voltijds contract van onbepaalde duur (GECO-statuut)
Zin om een multiculturele groep te begeleiden ?
Samen met gemotiveerde collega’s ? In het centrum van Brussel ?
Kom dan bij ons team werken !
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 ieder slachtoffer.
Elke begeleiding bestaat uit een administratief, juridisch en psychosociaal luik. De slachtoffers die nood hebben aan een
veilige opvang, kunnen tijdelijk in ons opvanghuis verblijven, dat op een discreet adres gelegen is. Er zijn 16 plaatsen en
we vangen zowel mannen, als vrouwen, als kleine gezinnen op. De slachtoffers die niet langer nood hebben aan een
veilige opvang, worden verder ambulant begeleid, meestal gedurende meerdere jaren. Daarnaast is het voor PAG-ASA
ook noodzakelijk om te ijveren voor de rechten en belangen van de slachtoffers en mee te werken aan de strijd tegen
mensenhandel. Dit doen we via de samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten, maar ook via sensibilisering,
informatieverlening, vorming, en beleidsbeïnvloeding, zowel nationaal als internationaal.
Om ons opvanghuis te versterken zijn wij op zoek naar een tweetalige maatschappelijk assistent “groepsbegeleider”
(M/V/X), die voldoet aan de voorwaarden voor een GECO-tewerkstelling via ACTIRIS.

2.

Jouw functie?

Als groepsbegeleider werk je in het opvanghuis van PAG-ASA. Je staat in de eerste plaats in voor het creëren van een
aangenaam groepsklimaat, waar steeds gezocht wordt naar een evenwicht tussen structuur en vrijheid. Je neemt een
belangrijke plaats in bij de ondersteuning en bijsturing van het groepsleven. Je beheerst aangepaste gespreks- en
groepsmethodieken om weerstanden, ruzies, meningsverschillen en andere problemen bespreekbaar te maken en
samen met de bewoners oplossingen te zoeken. Je staat ook in voor het efficiënt en effectief organiseren van de
praktisch-organisatorische aspecten die nauw verbonden zijn aan het groepsleven. In concreto houdt dit in:
(a) Wat betreft “groepsdynamiek en groepsleven” (gemiddelde tijdsbesteding 0,70 VTE):
 Opvolgen van de groepsdynamiek en interne communicatie hieromtrent ;
 Organiseren en faciliteren van vormingen, autonomie-bevorderende activiteiten, groepsactiviteiten, en
bewonersvergaderingen;
 Versterken van de interne expertise omtrent groepsdynamische processen en methodieken;
 Actief bijdragen aan de goede werking van het opvanghuis en van PAG-ASA: *deelnemen aan intern en extern
overleg; *ondersteunen van de vrijwilligerswerking; en *mee verzekeren van de dag- en nachtpermanenties in
het opvanghuis, volgens een beurtrol.
(b) Wat betreft “praktisch-organisatorische aspecten” (gemiddelde tijdsbesteding 0,30 VTE):
 Instaan voor de netheid en hygiëne in het opvanghuis;
 Beheer van de voeding en de voedselbudgetten in het opvanghuis ;
 Organiseren en uitvoeren van kamercontroles.

3.

Jouw profiel?

Opleiding en ervaring:
 Diploma maatschappelijk werk (niveau bachelor);
 Kennis van NL en FR is absoluut noodzakelijk (PAG-ASA werkt volledig tweetalig);
 Kennis van courante informatica (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
Vaardigheden en attitudes:
 Zin om continu bij te leren;
 Creatieve geest;
 Flexibel en organisatietalent;
 Goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 Zelfstandig en in team kunnen werken;
 Open voor meertalige en multiculturele werkomgeving.
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.

4.

Wat bieden we aan?








5.

Een boeiende voltijdse functie binnen een dynamisch en enthousiast team;
Een contract van onbepaalde duur;
Verloning volgens PSC 319.01 loonbarema B1c (indicatie: bruto maandloon bij 0 jaar anciënniteit: 2.224,34 €);
Maaltijdcheques ;
100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer;
Werkplaats gesitueerd nabij het Centraal Station van Brussel;
Startdatum: maart/april 2018 (bespreekbaar)

Selectie?

Indien je interesse hebt, gelieve je CV met motivatiebrief ten laatste op 4 maart 2018 op te sturen naar Mevrouw Sarah
De Hovre, directeur PAG-ASA, per email naar info@pag-asa.be. Vergeet niet te vermelden (1) of je voldoet aan de 3
bovenvermelde GECO voorwaarden; en (2) welke kennis je hebt van het Nederlands en het Frans.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek dat zal plaatsvinden op 8-9 maart 2018. Hou deze
datum alvast vrij!
Vragen over onze werking of de job-inhoud? Surf naar www.pag-asa.be of mail naar info@pag-asa.be.
Vragen over de GECO voorwaarden? Neem contact op met Actiris via www.actiris.be.

