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Sociaal werk·st·er (M/V/X) 
Contract van bepaalde duur, voltijds, CP 319.00 
 

Over DoucheFLUX 
DoucheFLUX vzw 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. De mens en zijn waardigheid staan centraal. Het einde van dak- en 
thuisloosheid is het uiteindelijke doel. 

DoucheFLUX verstrekt levensnoodzakelijke diensten, organiseert activiteiten die energie en (zelf)waarde stimuleren en 
stelt vrijwilligerswerk in haar organisatie ook voor hen open. Ze betrekt actief mensen in bestaansonzekerheid in haar 
actievoering die de stereotiepe beeldvorming rond extreme armoede deconstrueert en focust op dakloosheid als een 
oplosbaar probleem. Sinds de coronapandemie zorgt DoucheFLUX ook voor tijdelijke opvang van dak- en thuisloze 
vrouwen met als doel hen te begeleiden naar een duurzame woonst. 

DoucheFLUX is een sociaal en participatief project waarbij sociale en culturele diversiteit voorop staat, zowel binnen 
haar team als in haar partnerwerking. DoucheFLUX ging van start als een 100% burger- en privé-initiatief. Vandaag is 
DoucheFLUX een erkende speler binnen de dak- en thuislozensector. 

 

Jouw functie 
In april 2020 en ten gevolge van de coronapandemie richtte DoucheFLUX een tijdelijke opvang in voor dak- en 
thuisloze vrouwen (en enkele koppels) in een hotel. Momenteel hebben 26 personen daar een onderkomen en worden 
ze begeleid door een team van 4 opvoed·st·ers-begeleid·st·ers, een activiteitencoördinatrice en een algemne 
coördinator. Ze worden ook begeleid door de psychosociale dienst van DoucheFLUX. Het project moet ademruimte 
bieden in een kwaliteitsvolle omgeving en heeft als doel deze mensen te begeleiden naar een duurzame woning. 

 

• Deelnemen aan het dagelijkse leven in het hotel 

• Administratieve procedures en opvolging 

• Begeleiding 

• Bemiddeling 

• Inwonenden helpen in hun zoektocht naar een woning 

• Maaltijden bedienen 

• Co-beheer van de opvang 

• Deelnemen aan de teamvergaderingen en vergadering van de inwonenden… 

 

Vaardigheden 

• Vlot menselijk contact, empathie, goed luistervermogen en juiste afstand nabijheid 

• Heel autonoom en nauwkeurig 

• Proactief en zin voor initiatief 

• Polyvalentie 

• Stiptheid 
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Profiel 
• Sociaal werk·st·er, opvoed·st·er/orthopedagoog·goge of maatschappelijk wekr·st·er 

• Goede kennis van de socio-administratieve procedures 

• Ervaring in de Brusselse sociale sector 

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

• Rijbewijs B en eigen auto zijn pluspunten 

 

Wij bieden 
• Een contract van bepaalde duur - voltijds (38uur per week) van 01.07.2021 tot 30.04.2022 

• Werkuren: 12u tot 21u 

• Werkgeest in lijn met het sociale project van DoucheFLUX 

• Een tussenkomst voor het openbaar vervoer 

• Een dynamisch team en een aangename werksfeer 

 

Selectieprocedure 
Om te solliciteren, word je verzocht: 

• een cv en een motivatiebrief voor te leggen 

• ten laatste op zondag 13.06.2021 via mail naar jerome.guiot@doucheflux.be 

Na een eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief, worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een 
gesprek dat zou plaatsvinden op 15 of 16.06.2021. 

 

 

Voor meer info 

jerome.guiot@doucheflux.be 

0473 22 95 16 

www.doucheflux.be 


