Vacature : Jesuit Refugee Service Belgium werft aan
halftijds medewerk(st)er voor bezoeken aan gesloten centra voor
vreemdelingen (m/v/x)
JRS Belgium is de Belgische afdeling van Jesuit Refugee Service (JRS), een internationale
NGO die werd opgericht door de Jezuïeten en in meer dan 50 landen actief is. Haar missie is
vluchtelingen en gedwongen migranten begeleiden, dienen en hun rechten verdedigen.
In België geeft JRS prioriteit aan het ondersteunen van migranten migranten die worden
vastgehouden in gesloten centra en terugkeerwoningen met het oog op hun uitzetting uit
of toelating tot België.
Door bezoeken bieden de leden van JRS-Belgium deze personen, in samenwerking met
andere NGO’s, een volwaardige begeleiding (moreel, sociaal, juridisch…). JRS bepleit ook de
zaak van vluchtelingen en gedwongen migranten door contacten met de betrokken
autoriteiten en door sensibilisering. We besteden in het bijzonder aandacht aan de meest
kwetsbare vluchtelingen.
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en gedreven halftijds medewerk(st)er voor bezoeken
in het gesloten opvangcentrum van Brugge met het oog op indiensttreding op 17 augustus
2020. Het betreft een contract voor onbepaalde duur.
Wat zijn jouw taken?


Eén keer per week een bezoek brengen aan personen die asiel zoeken of in België
verblijven zonder wettige verblijfsvergunning



Een juridische en sociale opvolging verzekeren (opstellen van een bezoekersverslag,
contact opnemen met advocaten, familieleden, de overheid…) in samenwerking met
onze partnerorganisaties



De situatie in de gesloten centra monitoren



Deelnemen aan ontmoetingen met andere bezoekers aan gesloten centra

Wat verwachten we van jou?
De bezoek(st)er:


wil zich voor vluchtelingen inzetten volgens de missie van JRS



heeft zin voor initiatief en teamwerk



is bereid om opleiding te volgen op het gebied van vreemdelingenrecht,
interculturele communicatie en het benaderen van mensen die psychisch lijden



kan bezoekersverslagen opstellen en is vertrouwd met informaticatools



heeft een grondige actieve kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels zowel
mondeling als schriftelijk



is in het bezit zijn van een rijbewijs B

Bijkomende troeven


kennis van andere vreemde talen



kennis van het Belgische vreemdelingenrecht



opleiding in sociaal werk,
vluchtelingen en migranten



gemotiveerd om te werken voor een christelijke vzw die zich inzet voor het helpen
van medemensen en het veranderen van onrechtvaardige structuren. Het delen van
christelijke waarden is een bijkomende troef.
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Wat bieden wij jou?


Een halftijds contract (19u/w) van onbepaalde duur.



Een verloning naar loonschaal Functie 4.2 van paritair comité 329.02



Negen extra legale verlofdagen, eindejaarspremie en een vergoeding woon-werk
verkeer.



Een dynamisch team met een ziel voor de missie, visie en waarden van JRS.



Professionele teamintervisies en – supervisies.



Vormingsmogelijkheden met oog voor collectieve en individuele noden

Werktijden en werkplaats


Indiensttreding 17 augustus 2020



Bezoeken in Brugge, met verloop van tijd mogelijks in een andere gesloten centrum




Kantoor in Brussel in de Maurice Liétartstraat 31/9, 1150 Brussel
Gedeeltelijk thuiswerk is bespreekbaar in functie van verplaatsingen en een gezonde
work-life balance.
Gebruik van Cambio en Blue-bike voor werkverplaatsingen wordt aangemoedigd



Ben je geïnteresseerd?



Stuur uiterlijk op 1 juli ’20 je motivatiebrief met cv naar: Baudouin Van Overstraeten,
Directeur JRS Belgium, directeur@jrsbelgium.org
Meer
info:
Helga
Corvers,
teamondersteuner,
helga@jrsbelgium.org
en
www.jrsbelgium.org

JRS Belgium werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht gender, afkomst,
levensbeschouwing, leeftijd of handicap.

