BRAVVO zoekt, voor zijn dienst “Straathoekwerker”, een:
STRAATHOEKWERKER (M/V)
De straathoekwerker schept, via sociaal straatwerk, een beschikbare en toegankelijke ruimte waarin de
doelgroep terecht kan met zijn vragen. De straathoekwerker maakt gebruik van netwerken waardoor het
doelpubliek opnieuw contact krijgt met de samenleving en zijn zelfredzaamheid toeneemt.
Opdrachten : hij/zij
-

Is zichtbaar aanwezig op straat (specifieke buurten, benaderen en aanspreken van de doelgroep)
Benadert de vragen van het publiek op een individuele manier (luisterbereidheid, begeleiding,
oriëntatie).
Bevordert de herinschakeling in de samenleving en de zelfredzaamheid (integratie van de doelgroep
in structuurgevende activiteiten)
Werkt contactpunten uit en werkt via een netwerk om een geschikte oplossing te bieden voor de
problemen van de doelgroep (deelname aan lokale partnerschappen, aan platformen,…).
Draagt bij aan de wijkanalyse (analyse van de problemen in de wijk en doorspelen van de
vaststellingen).
Schrijft rapporten en brengt verslag uit bij zijn hiërarchie

Profiel :
-

Bachelor menswetenschappen (opvoeder, sociaal assistent, …)
Talent voor intermenselijke relaties
Luisterbereidheid, inlevingsvermogen en assertiviteit
Open geest, tolerant, groot aanpassingsvermogen
Zin voor initiatief, soepelheid en flexibiliteit
Kennis van de methodologie van het straathoekwerk
Kennis van systemische benaderingen is een troef
Kennis van de instellingen en de sociale instanties.
Kan zowel in een team als zelfstandig werken
In staat om zijn werk en tijd te beheren
Kan de doelgroep responsabiliseren
Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor
dienstverlening

Wij bieden:
-

Een dynamische werkomgeving
Een voltijds contract voor onbepaalde duur
Een bezoldiging (niveau B: 1 jaar anciënniteit € 2.192,93 - 5 jaar anciënniteit € 2.342,06), waarbij
eerdere ervaring in rekening wordt gebracht.
Verschillende bijkomende voordelen: vele opleidingsmogelijkheden, gezondheidszorgvoordelen in de
ziekenhuizen van de Stad, extralegale vakantiedagen, MIVB-abonnement, eindejaarspremie, …
Werkuren: van 10 tot 18 u., soms is het nodig om ‘s avonds en op zaterdag beschikbaar te zijn (2 per
maand)
Indien u uw diploma in het buitenland behaald hebt, vragen wij u een gelijkwaardigheidsattest voor te
leggen, afgeleverd door de Vlaamse of Franse Gemeenschap.
Als dit profiel bij jou past, stuur ons dan snel je CV en je sollicitatiebrief per e-mail naar
jobs@bravvo.org met de vermelding "Straathoekwerker". De vzw BRAVVO voert een politiek van
diversiteit, niet-discriminatie en gelijke kansen.
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