
 
 

 

VACATURE STAFMEDEWERK(ST)ER (80%) VOOR BEPAALDE DUUR  
 VAN 10 FEBRUARI T/M AUGUSTUS 2014 

VOOR DE VZW MEDIMMIGRANT 
 

 
 

Medimmigrant richt zich tot mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut die wonen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals tot organisaties, diensten en verenigingen die met hen 
in contact komen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gehuisvest zijn. De organisatie ijvert voor 
een verankering van het recht op gezondheidszorg in de wetgeving en streeft naar de concrete 
uitwerking van dit recht in maatschappelijke voorzieningen, instellingen en structuren. De vzw wil 
mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut informeren over medisch gerelateerde 
thema’s en hen ondersteunen in het bekomen van een antwoord op hun medische noden.  
 
Taken: 
Individuele dienstverlening: 

- Telefonische of elektronische vragen beantwoorden van mensen zonder wettig verblijf of met 
een precair verblijfsstatuut woonachtig in Brussel of sociale en medische organisaties die 
gehuisvest zijn in Brussel. 

- Bemiddelen met diverse actoren om in een concrete situatie de toegang tot gezondheidszorg 
te bevorderen. 

 
Structurele werking: 

- Vormingen verzorgen voor kleine groepen van medische en sociale organisaties  
- Deelnemen aan werkgroepen en samenwerkingsverbanden  
- Werkinstrumenten ontwikkelen om diverse actoren te ondersteunen 
- Up to date houden van de tweetalige website  
- Aanzetten schrijven tot beleidsveranderingen en contacten onderhouden met 

beleidsmedewerkers 
 
Profiel:   

- Kennis van de verblijfswetgeving, van de procedure Dringende Medische Hulp voor mensen 
zonder wettig verblijf en van de Brusselse sociale kaart  

- Grondige kennis van het Nederlands en Frans  
- Sociale en communicatieve vaardigheden 
- Kennis van Word, e-mail en internet 
- Studieniveau: bachelor of master (bij voorkeur in menswetenschappen, rechten, 

(para(medisch)…) of gelijkwaardige ervaring. 
 
Andere informatie: 

- Medimmigrant voert een diversiteitsbeleid 
- Verloning naar paritair comité 329: integratiesector loonbarema B1b 
- Contract (80%) van bepaalde duur van 10 februari t/m augustus 2014.  

 
Praktisch:  
De sollicitatiebrieven met CV dienen voor 6 januari 2014 gestuurd te worden naar:  

Medimmigrant - Vacature - Gaucheretstraat 164 - 1030 Brussel of secr@medimmigrant.be. 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 14 januari 2014.  
 
Meer info over de werking van Medimmigrant: www.medimmigrant.be 
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