
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

BBAACCKKGGRROOUUNNDD::  

AAsshhiiaannaa  ssttaarrtteedd  ooppeerraattiinngg  iinn  11998899  aanndd  ssppeecciiaalliisseess  iinn  hheellppiinngg  yyoouunngg  wwoommeenn,,  aaggeedd  1166  ––  3355  yyeeaarrss,,  

ffrroomm  SSoouutthh  AAssiiaann,,  TTuurrkkiisshh  &&  IIrraanniiaann  ccoommmmuunniittiieess  wwhhoo  aarree  aatt  rriisskk  ooff  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  aanndd  sseexxuuaall  

vviioolleennccee..  

  

OOuurr  SSeerrvviicceess::  

AAsshhiiaannaa  rruunnss  tthhrreeee  rreeffuuggeess  wwiitthh  aa  ttoottaall  ooff  2200  bbeedd--ssppaacceess;;  ttwwoo  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  wwoommeenn  aaggeedd  1166--2255  

fflleeeeiinngg  ffoorrcceedd  mmaarrrriiaaggee..  TThhiiss  mmuullttii  aawwaarrdd  wwiinnnniinngg  pprroojjeecctt  iiss  tthhee  oonnllyy  sseerrvviiccee  ooff  iittss  kkiinndd  iinn  tthhee  UUKK  

aanndd  iiss  hhiigghhllyy  iinnnnoovvaattiivvee  iinn  tteerrmmss  ooff  aaddddrreessssiinngg  aann  aarreeaa  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeeedd  nnoott  mmeett  iinn  ootthheerr  rreeffuuggee  

pprroovviissiioonn..  WWee  ooffffeerr  aann  aaddvviiccee  aanndd  ssuuppppoorrtt  sseerrvviiccee  ttoo  wwoommeenn  wwhhoo  aarree  eexxppeerriieenncciinngg  ddoommeessttiicc  

vviioolleennccee//sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  eennaabblliinngg  tthheemm  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss  aanndd  eexxiitt  vviioolleenntt  rreellaattiioonnsshhiippss..    

WWee  pprroovviiddee  ccoouunnsseelllliinngg  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  aaffffeecctteedd  bbyy  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  aanndd  sseexxuuaall  vviioolleennccee..  WWee  

aallssoo  ddeelliivveerr  aann  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmee  ffoorr  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  iinn  EEaasstt  LLoonnddoonn  aaiimmeedd  

aatt  pprreevveennttiinngg  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  aanndd  eennaabblliinngg  yyoouunngg  ppeeooppllee  eexxppeerriieenncciinngg  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  ttoo  

aacccceessss  aapppprroopprriiaattee  sseerrvviicceess..  WWee  ddeelliivveerr  aa  rraannggee  ooff  aawwaarreenneessss  rraaiissiinngg  wwoorrkksshhooppss  ffoorr  yyoouunngg  ppeeooppllee  

iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ttrraaiinniinngg  oonn  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  tthhee  vvoolluunnttaarryy  aanndd  

ssttaattuuttoorryy  sseeccttoorr..  WWee  rruunn  aa  yyoouutthh  pprroojjeecctt  ttoo  eennggaaggee  yyoouunngg  ppeeooppllee  bbeettwweeeenn  tthhee  aaggeess  ooff  1133--1199  wwhhoo  

aarree  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  oorr  aatt  rriisskk  ooff  ssoocciiaall  eexxcclluussiioonn  iinn  ssoommee  ffoorrmm  ooff  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess..  TThhiiss  iiss  

ppaarrtt  ooff  aa  ppaann--LLoonnddoonn  VVGGWWGG  ((vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss))  ccoonnssoorrttiiuumm  aanndd  iiss  aa  LLoonnddoonn  

CCoouunncciillss  ffuunnddeedd  ppoosstt  

  

PPrriimmaarryy  TTaasskk  

TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee,,  aalloonnggssiiddee  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  MMaannaaggeerrss  aanndd  ootthheerr  

wwoorrkkeerrss  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  MMaannaaggeemmeenntt  PPoolliiccyy..  EEnnssuurriinngg  

tthhaatt  iitt  mmeeeettss  tthhee  nneeeeddss  ooff  yyoouunngg  SSoouutthh  AAssiiaann,,  TTuurrkkiisshh  aanndd  IIrraanniiaann  wwoommeenn  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  

hhoommeelleessss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  pphhyyssiiccaall,,  sseexxuuaall,,  eemmoottiioonnaall  oorr  mmeennttaall  aabbuussee  aanndd  wwoommeenn  rreesseettttlleedd  bbyy  tthhee  

PPrroojjeecctt..  TThhee  ppoosstt  hhoollddeerr  wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  sseennssiittiivvee  aanndd  aawwaarree  ooff  AAssiiaann//TTuurrkkiisshh//IIrraanniiaann  ccuullttuurraall  

aanndd  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..    OOvveerraallll,,  tthhee  ppoosstt  hhoollddeerr  wwiillll  

bbee  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  cclliieennttss  wwiitthh  llooww  ssuuppppoorrtt  nneeeeddss..  

c 
 JJOOBB  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

 

EEmmppllooyyeerr::                   AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk..  AA  CCoommppaannyy  lliimmiitteedd  bbyy  gguuaarraanntteeee  aanndd  aa  rreeggiisstteerreedd                                                      

                                                                        CChhaarriittyy  

 

PPoosstt::             HHoouussiinngg  SSuuppppoorrtt  WWoorrkkeerr 

 

RReeppoorrttss  ttoo::  HHoouussiinngg  SSeerrvviicceess  MMaannaaggeerr 

 

GGrraaddee::                         NNJJCC  SSccaallee  SSOO11  PPooiinntt  2299  ++  OOuutteerr  LLoonnddoonn  WWeeiigghhttiinngg    

 

WWoorrkkiinngg  HHoouurrss:: 2211  hhoouurrss  ppeerr  wweeeekk                                                                                                                                                                        

OOvveerrttiimmee  wwiillll  nnoott  bbee  ppaaiidd..  TTiimmee  ooffff  iinn  lliieeuu  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  ffoorr  

aannyy  hhoouurrss  wwoorrkkeedd  iinn  eexxcceessss..  

 

AAnnnnuuaall  LLeeaavvee::                    2200  ddaayyss  ppeerr  aannnnuumm  pplluuss  ppuubblliicc  hhoolliiddaayyss  ((pprroo  rraattaa))..                     

 
 



 

    

MMaaiinn  DDuuttiieess--HHoouussiinngg  SSuuppppoorrtt  

  

  TToo  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  rreelleevvaanntt  ssttaattuuttoorryy  aanndd  vvoolluunnttaarryy  aaggeenncciieess  aanndd  

oorrggaanniissaattiioonnss  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  WWaalltthhaamm  FFoorreesstt  

  TToo  bbee  aa  kkeeyywwoorrkkeerr  ttoo  aa  sseett  nnuummbbeerr  ooff  rreessiiddeennttss  aanndd  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  sseett  rreeaalliissttiicc  ggooaallss  aanndd  ttoo  

aacchhiieevvee  tthheemm  

  TToo  ffoorrmm  aa  pprrooffeessssiioonnaall  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  sseerrvviiccee  uusseerrss  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ddeevveelloopp  tthheeiirr  oowwnn  sseellff  

aawwaarreenneessss,,  ccoonnffiiddeennccee,,  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  iinnddeeppeennddeennccee  

  TToo  ssuuppppoorrtt  aanndd  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  aaccccoommppaannyy  rreessiiddeennttss  ttoo  tthhee  HHoouussiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDWWPP,,  

SSoolliicciittoorrss,,  CCoouurrttss  eettcc..  

  TToo  sshhaarree  iinn  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  rreeffeerrrraallss  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ooff  pprroossppeeccttiivvee  sseerrvviiccee  uusseerrss  

  TToo  eennssuurree  sseerrvviiccee  uusseerrss  aarree  wweellccoommeedd  ttoo  tthhee  PPrroojjeecctt  aanndd  rreecceeiivvee  aapppprroopprriiaattee  ssuuppppoorrtt  dduurriinngg  

tthheeiirr  ssttaayy  

  TToo  eennssuurree  tthhaatt  nneecceessssaarryy  aaddvviiccee  aanndd  ssuuppppoorrtt  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  sseerrvviiccee  uusseerrss  oonn  tthheeiirr  hhoouussiinngg,,  lleeggaall,,  

ffiinnaanncciiaall  aanndd  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  mmaarriittaall  ssiittuuaattiioonn  

  TToo  eennccoouurraaggee  sseerrvviiccee  uusseerrss  ttoo  ccoonnssiiddeerr  eemmppllooyymmeenntt,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ffuurrtthheerr  eedduuccaattiioonn  ooppttiioonnss  

  TToo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  sseerrvviiccee  uusseerrss  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddaaiillyy  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt  

  TToo  eennccoouurraaggee  sseerrvviiccee  uusseerrss  ttoo  tthhiinnkk  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree  hhoouussiinngg  nneeeeddss  aanndd  aassssiisstt  wwiitthh  

nnoommiinnaattiioonnss  aanndd  aaccccoommmmooddaattiioonn  sseeaarrcchh  

  TToo  ssuuppppoorrtt  eexx--rreessiiddeennttss  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffoolllloowwiinngg  tthheeiirr  rreesseettttlleemmeenntt  eellsseewwhheerree  ffrroomm  tthhee  

PPrroojjeecctt..  TThhiiss  wwiillll  eennttaaiill  mmaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnttaacctt  aanndd  pprroovviiddiinngg  aallll  nneecceessssaarryy  aafftteerr--ccaarree  ssuuppppoorrtt  

  TToo  pprreeppaarree  rreegguullaarr  rreeppoorrttss  ffoorr  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aass  aanndd  wwhheenn  rreeqquueesstteedd  bbyy  yyoouurr  

LLiinnee  MMaannaaggeerr  oorr  CCoommmmiitttteeee  

  TToo  sseett  uupp  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn,,  rreeccoorrdd  kkeeeeppiinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemmss  iinn  lliinnee  wwiitthh  aaggrreeeedd  

pprraaccttiicceess  aanndd  pprroocceedduurreess    

  TToo  sshhaarree  iinn  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  rreenntt,,  bbaannkkiinngg,,  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreeccoorrddss  ii..ee..  rreenntt  rreeccoorrddss,,  

aanndd  ootthheerr  hhoosstteell  rreeccoorrddss  ii..ee..  rreeffeerrrraall  ffoorrmmss,,  aaggrreeeemmeennttss  

  

GGeenneerraall  dduuttiieess  

  

  TToo  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  iinn  aallll  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo    AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  aanndd  iittss    sseerrvviiccee  uusseerrss  

  TToo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  AAsshhiiaannaa  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  iinn  yyoouurr  wwoorrkk  aarreeaa  aarree  aaddhheerreedd  ttoo  

  TToo  oobbsseerrvvee  AAsshhiiaannaa’’ss  EEqquuaalliittyy  &&  DDiivveerrssiittyy  &&  HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  ppoolliicciieess  aanndd  eennssuurree  aawwaarreenneessss  aanndd  

iinntteeggrraattiioonn  wwiitthh  aallll  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  BBoorroouugghhss  ooff  ooppeerraattiioonn  

  TToo  eennssuurree  aallll  mmeeeettiinnggss  aanndd  ttrraaiinniinngg  rreelleevvaanntt  ttoo  yyoouurr  rroollee  iinncclluuddiinngg  CCPPDD  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  rreettaaiinn  

ssttaattuuss  

  TToo  ccaarrrryy  oouutt  aannyy  ootthheerr  dduuttiieess  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ppoosstt  aass  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  oorr  SSeenniioorr  MMaannaaggeerrss  

  AAtttteenndd  rreegguullaarr  tteeaamm  mmeeeettiinnggss  aanndd  ootthheerr  tteeaamm  ccoommmmiittmmeennttss  aanndd  mmeeeettiinnggss  aass  nneecceessssaarryy  

  TToo  ccaarrrryy  oouutt  ootthheerr  ttaasskkss  aass  aarree  rreeaassoonnaabbllyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  hheellpp  tthhee  tteeaamm  ttoo  ddeelliivveerr  iittss  ggooaallss  aanndd  

hhaavvee  aa  fflleexxiibbllee  aapppprrooaacchh  ttoo  wwoorrkk  

  PPrroovviiddee  aanndd  SSuuppppoorrtt  mmaannaaggeemmeenntt  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ootthheerr  ddeettaaiilleedd  rreeppoorrttss  aass  aanndd  wwhheenn  

nneecceessssaarryy  

  TToo  aatttteenndd  rreegguullaarr  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  aapppprraaiissaall  mmeeeettiinnggss  

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

 

PPoosstt::  FFeemmaallee  HHoouussiinngg  SSeerrvviicceess  WWoorrkkeerr    

EEdduuccaattiioonn  &&  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  

  UUnniivveerrssiittyy  lleevveell  eedduuccaattiioonn--((DDeessiirraabbllee))  

  

EEXXPPEERRIIEENNCCEE    

EEsssseennttiiaall  

  AA  mmiinniimmuumm  ooff  oonnee  yyeeaarr  eexxppeerriieennccee  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouunngg  wwoommeenn  

  EExxppeerriieennccee  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  yyoouunngg  wwoommeenn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  vviioolleennccee  ee..gg..  

pphhyyssiiccaall,,  sseexxuuaall  aabbuussee  

  AAtt  lleeaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  hhoouussiinngg  aaggeennccyy  

  

DDeessiirraabbllee  

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouunngg  wwoommeenn  ssuurrvviivvoorrss  ooff  sseexxuuaall  aabbuussee..  

  SSoommee  eexxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  vvoolluunnttaarryy  sseeccttoorr..  

  SSoommee  eexxppeerriieennccee  ooff  ffuunndd--rraaiissiinngg..  

  FFlluueennccyy  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  llaanngguuaaggeess::    UUrrdduu,,  HHiinnddii,,  PPuunnjjaabbii,,  GGuuaajjaarraattii,,  BBeennggaallii,,  

TTuurrkkiisshh,,  FFaarrssii  

  

KKNNOOWWLLEEDDGGEE  

EEsssseennttiiaall  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  hhoouussiinngg  bbeenneeffiittss  aanndd  wweellffaarree  rriigghhttss  

  SSoouunndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  pprraaccttiiccee  

  

SSKKIILLLLSS  &&  AABBIILLIITTIIEESS  

EEsssseennttiiaall  

  AAbbiilliittyy  ttoo  lliiaaiissee  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  ppeeooppllee  aatt  aa  vvaarriieettyy  ooff  lleevveellss  iinn  ssttaattuuttoorryy  aauutthhoorriittiieess  aanndd  ootthheerr  

aaggeenncciieess  

  AAbbiilliittyy  ttoo  ffoorrmm  ssuuppppoorrttiivvee,,  pprrooffeessssiioonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  rreessiiddeennttss  

  AAbbiilliittyy  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  EEnngglliisshh,,  bbootthh  vveerrbbaallllyy  aanndd  iinn  wwrriittiinngg  

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  uunnddeerr  pprreessssuurree  aanndd  mmeeeett  ddeeaaddlliinneess  

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  oonn  oonneess  oowwnn  iinniittiiaattiivvee  

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssttaaffff  tteeaamm  aanndd  wwiitthhiinn  aa  hhiieerraarrcchhiiccaall  ssttrruuccttuurree  

  AAbbiilliittyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aanndd  mmaakkee  uussee  ooff  ssuuppeerrvviissiioonn  ffrroomm  tthhee  HHoouussiinngg  SSeerrvviicceess  MMaannaaggeerr  

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  wwiitthhiinn  PPrroojjeecctt  ppoolliicciieess  

  

AAWWAARREENNEESSSS  

  AAnn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  iinn  wwoorrkkiinngg  aatt  aa  rreeffuuggee  

  AA  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aanndd  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt’’ss  

sseerrvviicceess  

  AAnn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt  aanndd  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  AAsshhiiaannaa’’ss  

ccoorree  vvaalluueess  

  

CCIIRRCCUUMMSSTTAANNCCEESS  

  TThhee  ppoosstt  rreeqquuiirreess  ooccccaassiioonnaall  eevveenniinngg  aanndd  wweeeekkeenndd  wwoorrkk  

  

  

 
 PPeerrssoonn  SSppeecciiffiiccaattiioonn  

 



 

  

  

  

  


