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Maatschappelijk werk·st·er (H/F/X) 
Een contract bepaalde duur, mogelijkheid verlening onbepaalde duur, voltijds (38 
uren/week), CP 319.00 
 

Over DoucheFLUX 
DoucheFLUX wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of 
zonder papieren, van hier of van elders. In haar werking staat de mens en zijn waardigheid centraal. DoucheFLUX 
verstrekt zodoende levensnoodzakelijke diensten voor mensen in bestaansonzekerheid, organiseert activiteiten die 
energie en (zelf)waarde verwekken en stelt vrijwilligerswerk in haar organisatie ook voor hen open. Ze betrekt actief 
mensen in bestaansonzekerheid in haar pijler “pleidooi & sensibilisering” om de stereotiepe beeldvorming rond 
extreme armoede te deconstrueren. Dat dakloosheid een oplosbaar probleem is, vormt hierbij een centraal gegeven. 

In maart 2017 opende DoucheFLUX haar dagcentrum met douches, wasdienst, lockers, psychosociale en medische 
dienstverlening… Sindsdien bestaat de sociale dienst uit een team van gespecialiseerde maatschappelijk werk·st·ers en 
opvoed·st·ers die eerstelijnshulp bieden aan een gevarieerd publiek. Dat doen ze zowel in het dagcentrum als tijdens de 
dagelijkse straatrondes. 

 

Jouw functie 
In samenwerking met de maatschappelijk assistente van DoucheFLUX: 

• Individuele begeleiding van de gebruik·st·ers op om sociale, medische, psychosociale, financiële, 
administratieve, woning-… problemen op te lossen. 

• Oor hebben voor en analyseren van de situatie en de behoeftes van de belanghebbenden tijdens de sociale 
consultaties. 

• Het verstrekken van administratieve of juridische informatie met betrekking tot toelagen of pensioenuitkeringen, 
huisvesting, gezondheidszorg of familiehulp. 

• Klassement organiseren en data reporting. 

• Doorverwijzen naar de partnerverenigingen en -diensten of andere organisaties die bevoegd zijn voor de 
gestelde problemen. 

• De samenwerking met het Brussels netwerk van hulp aan mensen in een bestaansonzekerheid onderhouden en 
uitbreiden. 

 

Vaardigheden 

• Vlot menselijk contact, empathie, goed vermogen om te luisteren en juiste afstand nabijheid. 

• Heel autonoom en nauwkeurig. 

• Proactief en zin voor initiatief. 

• Organisatorische capaciteiten. 

• Een heel goede kennis van de sociale sector. 

• Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). 

• Stiptheid. 
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Profiel 
• Bachelor sociaal werk. 

• Goede kennis van de Brusselse dak- en thuislozensector, vreemdelingenrecht en aanverwante problemen. 

• Min. 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. 

• Perfecte mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands of het Frans en een heel goede kennis van 
de andere taal. 

• Een goede mondelinge kennis van het Engels, de kennis van elke andere taal is een plus. 

• In het bezit zijn van de Activa kaart is een pluspunt. 

 

Wij bieden 
• Een contract van bepaalde duur – voltijds (38 uur per week) van 15.11.2020 tot 31.03.2021. 

• Mogelijkheid tot verlenging naar onbepaalde duur. 

• Werkgeest in lijn met het sociale project van DoucheFLUX. 

• Een tussenkomst voor het openbaar vervoer. 

• Een locatie die gemakkelijk bereikbaar is in Brussel (Veeartsenstraat 84, Anderlecht). 

• Een dynamisch team en een aangename werksfeer. 

 

Selectieprocedure 
Om te kandideren, word je verzocht: 

• een cv en een motivatiebrief voor te leggen 

• ten laatste op vrijdag 30 oktober 2020, via mail: jobs@doucheflux.be 

Na een eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief, worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een 
onderhoud. 

 

 

Voor meer info 

sarah.florent@doucheflux.be 

0471 55 91 03 

www.doucheflux.be 

 

 

 

 

 

 

 


