U.T.S.O.P.I.
Unie van Sekswerkers
Georganiseerd voor de Onafhankelijkheid
VACATURE
PROJECTMEDEWERKER CORONA-RESPONS

UTSOPI is de Belgische organisatie voor en door sekswerkers, voor de verdediging van de
rechten van sekswerkers, voor meer empowerment en autonomie.
De vier actiegebieden en missies van UTSOPI zijn:
1. Gemeenschapsontwikkeling en ondersteuning van sekswerkers.
2. Vertegenwoordiging en politieke belangenbehartiging, met als doel een officiële erkenning van sekswerk als werk, een verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden van sekswerkers.
3. Migratie en de strijd tegen mensenhandel.
4. Verdediging van de rechten en vertegenwoordiging van de LGBTQ+-gemeenschap in
sekswerk.
We zijn momenteel op zoek naar een projectmedewerker die zich aan de corona-respons voor
sekswerkers in nood wijdt.
Opdrachten
De projectmedewerker is verantwoordelijk voor urgente steun aan sekswerkers in nood. Dit
omvat de volgende taken:
• Dossierbeheer
Je bent het centrale aanspreekpunt voor sekswerkers uit Vlaanderen die beroep moeten doen op
het steunfonds van UTSOPI. Je houdt de gegevens bij van de persoon in nood en bespreekt met
het centrale team in Brussel welke steun kan geboden worden en hoeveel deze bedraagt
afhankelijk van de persoonlijke situatie van de sekswerker. Je staat dagelijks in contact met de
sekswerkers en doet de opvolging van hun dossiers.
• Empowerende sociale ondersteuning
Je bent verantwoordelijk voor de sociale begeleiding van sekswerkers. Daarvoor organiseer je
laagdrempelige ontmoetingsmomenten die zorgen voor contacten tussen sekswerkers
onderling.
• Contact en overleg met partners

Tijdens deze ontmoetingsmomenten wordt de brug gelegd naar de hulpverlening.
Hulpverleningsorganisaties Violett en Boysproject zijn partners van dit project, sinds het begin
van de coronacrisis worden sekswerkers afhankelijk van hun vragen onderling doorverwezen
naar de organisatie met de meeste know-how voor een efficiënte en snelle hulpverlening.
• Maandelijkse bijeenkomsten
Je neemt deel aan de maandelijkse bijeenkomsten van de organisatie met alle vrijwilligers.
Vaardigheden
UTSOPI promoot training op lange termijn voor zijn team en gelooft in dagelijks leren.
Onderstaande vaardigheden zijn dus indicatief:
- Goede communicatievaardigheden
- Voldoende autonoom
- Het vermogen om in teamverband te werken
- Schrijfvaardigheid en weten hoe te rapporteren
- Sterke computervaardigheden, voornamelijk Excel
- Sterke administratieve vaardigheden
- Mogelijkheid om te analyseren en synthetiseren
- Gevoel voor diplomatie, discretie en flexibiliteit
- Talenkennis: Nederlands en een goede basis Engels. Engels is nodig om sekswerkers van
andere origine bij te kunnen staan.
- Kennis van de sekswerksector
- Ervaring in de seksindustrie (nu of in het verleden) heel erg op prijs gesteld
- Ervaring met het thema migratie op prijs gesteld
Vereist Profiel
UTSOPI geeft de voorkeur aan mensen die niet noodzakelijk een diploma hebben, voor ons
zijn praktijkervaring en ervaringsdeskundigheid een prioriteit. Peer-support en/of training in
sociaal werk is een meerwaarde. Elke gelijkaardige ervaring is een meerwaarde.
Je staat open voor de enorme diversiteit in de sector. Je bent flexibel en stressbestendig. Elke
ervaring in het verenigingsleven (werknemer, vrijwilliger of raad van bestuur) strekt tot
aanbeveling, aarzel niet om deze te benadrukken in je motivatiebrief.
Tewerkstelling/contract
-

Bij voorkeur voltijdse tewerkstelling, mogelijkheid tot halftijds of meer.
Vier maanden contract (contract van bepaalde duur), met mogelijkheid tot verlenging
tot eind 2021.
Er worden verplaatsingen en af en toe avondwerk verwacht.

-

Startdatum: 1 maart 2021.

Vergoeding
Paritair comité G2, 329.02.
Waardering van anciënniteit.
Minimaal maandelijks bruto €2388,54, maximaal €3172,93.
Voordelen
Maaltijdcheques (8 €/werkdag).
Hoe solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief voor 14 februari naar 23u59 :
job.utsopi@gmail.com
Vermeld je beschikbaarheid voor een sollicitatiegesprek. Vanwege COVID-19 en preventieve
maatregelen zullen interviews worden gehouden via videoconferentie.

