
 

VIOLETT Gent 
Medische en sociale hulp aan sekswerkers 

zoekt een GEZONDHEIDSWERKER (verpleegkundige of vroedvrouw) 
contract van onbepaalde duur – 28 uur per week  

 

Violett biedt preventieve seksuele gezondheidszorg en sociale hulpverlening aan 
sekswerkers in diverse sectoren van de prostitutie. Outreachend werken, 
laagdrempeligheid en aandacht voor diversiteit zijn daarbij belangrijk.  
Violett is pleitbezorger voor het verbeteren van de rechten van sekswerkers.  
 

Functie 

• Je verzorgt samen met de arts de medische consultaties in ons centrum en op de 
werkplaats van de sekswerkers. Dit omvat gezondheidsvoorlichting, 
verpleegtechnische handelingen, opvolging, regelen van doorverwijzingen, registratie 
in een medisch databestand,… 

• Je legt contacten met sekswerkers via outreach. 
• Je staat in voor counseling rond seksuele gezondheid: SOA, anticonceptie, veilig  

werken,…  
• Je werkt mee aan het uitbouwen van online-hulpverlening. 
• Je participeert in het ontwikkelen van projecten, protocollen, materialen om de werking 

te verbeteren of te vernieuwen.  
• Je participeert in netwerking met andere prostitutieorganisaties, het bredere werkveld, 

de academische wereld en het beleid. 
• Je draagt bij in de algemene organisatie van de werking (logistiek, permanentie, 

rapportage, vertegenwoordiging). 
 
Profiel 

Wij zoeken een collega die 

• beschikt over een diploma bachelor verpleegkunde of vroedkunde 
• communicatief vaardig is in verschillende talen. 
• gedreven is om te werken met een kwetsbare doelgroep. 
• cliëntgericht is en het zelfbeschikkingsrecht van de sekswerker respecteert en versterkt. 
• getuigt van een cultuursensitieve basishouding. 



• interesse heeft voor wetenschappelijke onderbouwing van activiteiten. 
• kan werken met de meest voorkomende computersoftware en vertrouwd is met online 

communicatiemiddelen. 
• verantwoordelijkheid kan nemen en zelfstandig kan werken binnen de context van een 

team. 
• flexibel ingesteld is. 
• bereid is tot avondwerk (gemiddeld 1 avond per week). 
• bij voorkeur beschikt over een rijbewijs. 

 

Ons aanbod 

• een boeiende en veelzijdige job met ruimte voor autonomie 
• Je wordt opgenomen in een klein multidisciplinair team en krijgt ondersteuning van 

ervaren collega’s. 
• mogelijkheid tot bijscholing en vorming in functie van de opdrachten 
• contract van onbepaalde duur – 28u per week 
• tewerkstellingsplaats: Brabantdam 100B, 9000 Gent 
• verloning volgens barema B1C - Paritair Comité 331 
• maaltijdcheques 
• vergoeding woon-werkverkeer 
• vakantieregeling op basis van 25 betaalde dagen voor werknemers <35 jaar  

 

Sollicitatieprocedure 

Stuur je motivatiebrief en CV naar martine.claeyssens@violett.be ten laatste op 17 april 
2023 met vermelding  ‘sollicitatie gezondheidswerker’. 

Een selectie van kandidaten zal worden uitgenodigd voor een gesprek op 25 april in de 
namiddag. 

Indiensttreding zo snel mogelijk.  

Voor bijkomende informatie kan je telefonisch contact opnemen met Martine Claeyssens, 
coördinator Violett Gent op 0473 845895. 

https://www.violett.be 

 

 

https://www.violett.be/

