
 

 
 
 
 

VACATURE:  
Jurist of Criminoloog (tweetalig NL/FR) 

Vervangingscontract (voltijds) 
 
 
1. Wie zijn wij? 
 
PAG-ASA vzw, opgericht in 1994, is een gespecialiseerd centrum voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van 
mensenhandel. Wij bieden een integrale begeleiding op maat, in functie van de noden en context van iedere persoon, 
bestaande uit een administratief, juridisch en psychosociaal luik. 
 
Deze begeleiding wordt georganiseerd vanuit 3 teams: Het juridisch team zorgt voor de juridische en administratieve 
begeleiding van de slachtoffers. Het opvanghuis-team zorgt voor de opvang en psychosociale begeleiding van de 
personen in ons opvanghuis. Het ambulant team zorgt voor de psychosociale begeleiding van de personen die geen/niet 
langer nood hebben aan opvang in ons opvanghuis en in een huurwoning verblijven. 
 
PAG-ASA is partner van Minor Ndako vzw in het kader van de residentiële werking ‘Meza’ in de regio Leuven, waar 6 
meisjes (niet-begeleide minderjarigen) tussen 14 en 18 jaar, die slachtoffers zijn van mensenhandel, zullen verblijven. 
Binnen de setting van dit ‘veilig verblijf’ brengen de meisjes een deel van hun traject uitsluitend binnen de leefgroep 
door, stapsgewijs wordt gewerkt naar re-integratie in de maatschappij. De focus van de werking ligt op huiselijkheid en 
een positief leefklimaat. 
  
Wij zijn op zoek naar een tweetalige (NL/FR) jurist of criminoloog die de functie van “juridische begeleider voor 
minderjarigen” wil opnemen en zal deel uitmaken van ons juridisch team én het Meza-team.  
 
2. Jouw functie? 

 
Als juridische begeleider voor minderjarigen sta je in voor de opvolging op administratief en juridisch vlak van de 
minderjarige cliënten die je begeleidt en voor het uitbouwen van expertise op vlak van wet- en regelgeving van 
toepassing op minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Dit houdt in: 
 
Op vlak van de individuele trajecten van de slachtoffers: 

• Behandelen van aanmeldingen van hulpvragers;  

• Organiseren van individuele intakegesprekken met potentiële slachtoffers; 

• Meewerken aan en opvolgen van de registratie van slachtoffers in begeleiding; 

• Een kwaliteitsvolle opvolging van de juridische en administratieve dossiers van je cliënten; 

• Regelmatige individuele gesprekken met je cliënten; 

• Regelmatige contacten met politie, inspectie, justitie, DVZ en andere professionele partners in belang van de 
begeleiding van je cliënten; 

• Regelmatige contacten met de voogden van je cliënten.  

• Deelnemen aan extern overleg rond de doelgroep minderjarige slachtoffers 
 
Op vlak van teamwerking: 

• Meedraaien en actief deelnemen aan de groepswerking wanneer je bij Meza bent (bv. samen eten of koken, 
mee op uitstap gaan, informele contacten met de meisjes); 
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• Expertise uitbouwen op vlak van de geldende wet- en regelgeving voor NBMV en minderjarige slachtoffers (in 
Vlaanderen, Brussel, Wallonië) en deze expertise delen met je collega’s;  

• Nauw samenwerken met de begeleiders en de teamverantwoordelijken van zowel ons juridisch team, als het 
Meza-team. 

• Bijdragen tot de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het opnamebeleid van de slachtoffers; 

• Actief en constructief deelnemen aan intern overleg bij Meza en PAG-ASA; 

• Deelnemen aan interne vormingsdagen, supervisies, intervisies, werkgroepen; 

• Mee verzekeren van de telefonische wacht (“GSM permanentie”) van PAG-ASA, volgens beurtrol.  
 
3. Jouw profiel? 
 
Opleiding en ervaring: 

• Diploma niveau Master (rechten of criminologie)  

• Actieve kennis van NL en FR op professioneel niveau is absoluut noodzakelijk 

• Kennis van courante informatica (Word, Excel en eventueel CRM) 

• Pluspunten? Ervaring in werken met kinderen en jongeren; kennis van jeugdrecht en jeugdcriminologie; 
ervaring in jeugdhulpverlening; ervaring in werken in een multiculturele omgeving  

 
Vaardigheden en attitudes: 

• Goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) 

• Zelfstandig en in team kunnen werken 

• Flexibel en polyvalent: je zal in 2 teams werken op 2 werkplaatsen (regio Leuven én centrum van Brussel) 

• Open voor een meertalige en multiculturele werkomgeving 

• Interesse voor sociaaljuridisch werk en voor hulpverlening aan kwetsbare groepen 

• Capaciteit om situaties te analyseren en noden/behoeftes van hulpvragers te identificeren 
 
4. Wat bieden we aan? 
 

• Een boeiende en gevarieerde functie binnen een dynamisch en enthousiast team 

• Vervangingsarbeidsovereenkomst, voltijds (vermoedelijke duur: 12 maanden) 

• Verloning volgens Paritair Subcomité 319.01 loonbarema L1 (ter indicatie: bruto maandloon van 3.831euro 
bij 3 jaar anciënniteit) 

• Maaltijdcheques  

• 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer 

• Plaats van tewerkstelling: 2 dagen/week in regio Leuven (geheim adres) en 2 à 3 dagen in Brussel 
(wandelafstand van het Centraal Station) 

 
5. Selectie 
 
PAG-ASA hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit, daarom zouden we het fijn vinden om de verschillende 
facetten van de samenleving in ons team zo goed mogelijk te kunnen weerspiegelen. We selecteren kandidaten op basis 
van hun kwaliteiten. 
 
Indien je interesse hebt, gelieve je CV met motivatiebrief ten laatste op maandag 27/03/23 12u op te sturen naar 
Mevrouw Sarah De Hovre, directeur van PAG-ASA, per email naar info@pag-asa.be met referentie “jurist/criminoloog 
voor begeleiding minderjarigen”. Vergeet niet ook deze 2 elementen in je motivatiebrief te vermelden: (1) welke kennis 
je hebt van het Nederlands en het Frans; (2) vanaf wanneer je beschikbaar zou zijn. 
 
De geselecteerde kandidaten worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek dat zal plaats vinden op  donderdag 30 
maart . 
 
Heb je vragen over onze werking of de jobinhoud? Surf naar www.pag-asa.be of mail naar info@pag-asa.be. 
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