
 

 
 

 
 

AAsshhiiaannaa  pprroovviiddeess  aa  ssppeecciiaalliisstt  sseerrvviiccee  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  ffrroomm  SSoouutthh  AAssiiaann,,  TTuurrkkiisshh  aanndd  IIrraanniiaann  

bbaacckkggrroouunnddss  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  ((VVAAWWGG))  bbyy  pprroovviiddiinngg  

ssppeecciiaalliisstt  rreeffuuggee,,  aaddvviiccee,,  ssuuppppoorrtt  aanndd  ccoouunnsseelllliinngg  ttoo  eemmppoowweerr  tthheemm  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  cchhooiicceess  aanndd  

ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree..  IItt  aallssoo  aaiimmss  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  ooff  VVAAWWGG,,  iinncclluuddiinngg  hhaarrmmffuull  pprraaccttiicceess  

ssuucchh  aass  ffoorrcceedd  mmaarrrriiaaggee,,  hhoonnoouurr  bbaasseedd  vviioolleennccee  aanndd  ffeemmaallee  ggeenniittaall  mmuuttiillaattiioonn,,  wwiitthh  ssttaattuuttoorryy  aanndd  

nnoonn--ssttaattuuttoorryy  aaggeenncciieess,,  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  ccoommmmuunniittyy..  

 

Female Housing Support & Advice worker 

££2277,,225555  pp..aa..  pprroo  rraattaa  

LLoonnddoonn  

FFuullll  ttiimmee--  3355hhppww  

  

AAlloonnggssiiddee  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  MMaannaaggeerrss  aanndd  ootthheerr  wwoorrkkeerrss,,  yyoouu  wwiillll  bbee  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt  eennssuurriinngg  tthhaatt  iitt  mmeeeettss  tthhee  nneeeeddss  ooff  yyoouunngg  

SSoouutthh  AAssiiaann,,  MMiiddddllee  EEaasstteerrnn  aanndd  IIrraanniiaann  wwoommeenn  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  hhoommeelleessss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  

pphhyyssiiccaall,,  sseexxuuaall,,  eemmoottiioonnaall  oorr  mmeennttaall  aabbuussee  aanndd  wwoommeenn  rreesseettttlleedd  bbyy  tthhee  PPrroojjeecctt..  YYoouu  wwiillll  bbee  aa  

sseennssiittiivvee  iinnddiivviidduuaall,,  aawwaarree  ooff  AAssiiaann,,  MMiiddddllee  EEaasstteerrnn  &&  IIrraanniiaann  ccuullttuurraall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  iinn  aallll  

aassppeeccttss  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

  

YYoouu  wwiillll::  

  TToo  wwoorrkk  wwiitthh  sseerrvviiccee  uusseerrss  lliivviinngg  aatt  tthhee  rreeffuuggee  ttoo  eennssuurree  tthheeiirr  nneeeeddss  aarree  bbeeiinngg  mmeett,,  tthhrroouugghh  

eeffffeeccttiivvee  aaddvvooccaaccyy,,  pprroovviiddiinngg  pprraaccttiiccaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  rraannggee  ooff  rreelleevvaanntt  

ssttaattuuttoorryy  aanndd  vvoolluunnttaarryy  aaggeenncciieess,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  oouurr  aaggrreeeedd  pprraaccttiicceess  aanndd  pprroocceedduurreess..    

  TToo  pprroovviiddee  PPaann--LLoonnddoonn  HHoouussiinngg  aaddvviiccee  aanndd  ccaasseewwoorrkk  iinn  tthhee  AAddvviiccee  TTeeaamm  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ssuuppppoorrtt  ttoo  wwoommeenn  ((aaggeedd  1166++))  aaffffeecctteedd  bbyy  aallll  ffoorrmmss  ooff  VVAAWWGG,,  aacchhiieevviinngg  ppoossiittiivvee  oouuttccoommeess    

  IIddeennttiiffyyiinngg  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ssttrroonngg  ppaarrttnneerrsshhiippss  aanndd  lliinnkkss  aaccrroossss  LLoonnddoonn  vvoolluunnttaarryy  aanndd  

ssttaattuuttoorryy  hhoouussiinngg  pprroovviiddeerrss  ttoo  iimmpprroovvee  hhoouussiinngg  ooppttiioonnss  ffoorr  sseerrvviiccee  uusseerrss..    

    

AApppplliiccaannttss  mmuusstt  hhaavvee::  

  MMiinniimmuumm  ooff  ppoosstt  22  yyeeaarrss’’  eexxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  BBMMEE  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  

ssuubbjjeecctteedd  ttoo  vviioolleennccee,,  hhoommeelleessssnneessss  aanndd  wweellffaarree  rriigghhttss  iissssuueess  iiss  eesssseennttiiaall..    

  GGoooodd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss,,  bbootthh  vveerrbbaallllyy  aanndd  iinn  wwrriittiinngg  

  AAbbiilliittyy  ttoo  ffoosstteerr  ssuuppppoorrttiivvee,,  pprrooffeessssiioonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  sseerrvviiccee  uusseerrss  

  AAbbiilliittyy  ttoo  pprriioorriittiissee  wwoorrkkllooaadd,,  wwoorrkk  oonn  yyoouurr  oowwnn  iinniittiiaattiivvee,,  wwoorrkk  uunnddeerr  pprreessssuurree  aanndd  mmeeeett  

ttiigghhtt  ddeeaaddlliinneess  aass  nneecceessssaarryy..  

  

AAllll  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  hhaavvee  fflluueennccyy  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  llaanngguuaaggeess::  UUrrdduu,,  HHiinnddii,,  PPuunnjjaabbii,,  

GGuujjaarraattii,,  BBeennggaallii,,  TTuurrkkiisshh  oorr  FFaarrssii..    

SSoommee  eevveenniinngg  aanndd  wweeeekkeenndd  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd..  

PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  wwee  aarree  aa  wwoommeenn  oonnllyy  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  aallll  rroolleess  aarree  ffoorr  ffeemmaallee  wwoorrkkeerrss  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  sseeccttiioonn  77..22  ((ee))  ooff  tthhee  SSeexx  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt..  

 

TToo  aappppllyy,,  pplleeaassee  ggoo  ttoo::  hhttttpp::////aasshhiiaannaa..oorrgg..uukk//ccoonnttaacctt--uuss//vvaaccaanncciieess      

CClloossiinngg  ddaattee::  1177
tthh

  MMaarrcchh  22001177  aatt  1122  MMiiddnniigghhtt  

IInntteerrvviieeww  DDaattee::  2277
tthh

,,  2288tthh  aanndd  2299
tthh

  MMaarrcchh  22001177  

 

WWee  aarree  aann  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  eemmppllooyyeerr  

 
EEmmppoowweerriinngg  oouurr  uusseerrss  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree  

 



 

 

 

 

 

  

  

  

 


