VIOLETT
gezondheidszorg en hulpverlening aan prostitué(e)s
zoekt een GEZONDHEIDSWERKER (m/v/t)
80% contract van onbepaalde duur vanaf 12 augustus 2019

Violett is de nieuwe naam voor de werkingen van Ghapro en Pasop, twee organisaties die
zich inzetten voor veiliger sekswerk en weerbare sekswerkers. We bieden gratis en
anoniem preventieve seksuele gezondheidszorg en maken sekswerkers bewuster van
gezondheidsrisico’s. Wij bieden ook sociale hulpverlening aan.
Opdracht:
-

Samen met een arts ben je verantwoordelijk voor de medische consultaties. Je voert
hierbij zelfstandig medische handelingen uit, volgens protocol.

-

Je geeft voorlichting rond seksuele gezondheid (anticonceptie, SAO, veilig vrijen…. )
individueel en aan kleine groepen sekswerkers

-

Je werkt in het eigen gebouw en bezoekt sekswerkers op hun werkplaats.

-

Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënten.

-

Je bouwt inzicht op in de leefwereld en context van je cliënten.

-

Je werkt projecten uit waarmee je de eigen werking permanent vernieuwt en
optimaliseert

-

Je werkt mee aan uitbreiding van het medische aanbod via online mogelijkheden

-

Je registreert in een databestand.

Plaats in de organisatie:
Je maakt deel uit van het team in Antwerpen. Samen met een collega
gezondheidswerker en drie artsen vorm je het medische team. Je overlegt ook met de
collega’s van het sociale team, waarnaar je een doorverwijsfunctie hebt.
Profiel:
-

Je hebt een bachelor verpleegkunde of vroedkunde.

-

Je spreekt en verstaat Engels en Nederlands, kennis van Spaans, Roemeens of
andere talen is een pluspunt.

-

Je bent positief ingesteld en je legt spontaan contacten met mensen.

-

Je beschikt over de nodige maturiteit om te werken binnen een delicaat en complex
maatschappelijk thema.

-

Je bent bereid tot regelmatig avondwerk (minstens twee woensdagavonden per
maand, soms tot 01:00h)

Ons aanbod:
Een contract onbepaalde duur van 80 %, aanwezigheid is nodig op woensdag,

-

donderdag en vrijdag.
-

Start 12 aug 2019, met (betaalde) inwerkperiode van ongeveer 4 werkdagen in juli.

-

Maandwedde volgens paritair comité 331, barema B1c: voor 100% € 2 268,84 bij 0 jaar
relevante werkervaring, € 2 685,02 bij 6 jaar relevante werkervaring.
Maaltijdcheques .

-

Fietsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Interesse?
-

Stuur je cv en motivatiebrief naar
katleenpeleman@violett.be
met vermelding ‘sollicitatie gezondheidswerker’
ten laatste op 5 mei 2019

-

Bijkomende informatie kan je verkrijgen via 03/293 95 91 (Katleen Peleman)

