
 

 
 

 
 
 

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

bbaacckkggrroouunnddss  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  bbyy  pprroovviiddiinngg  rreeffuuggee,,  aaddvviiccee,,  ssuuppppoorrtt,,  

ccoouunnsseelllliinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  ttoo  eemmppoowweerr  tthheemm  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  cchhooiicceess  aanndd  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  

ffuuttuurree..  IItt  aallssoo  aaiimmss  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  ooff  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  vviioolleennccee  aanndd  hhaarrmmffuull  pprraaccttiicceess..    

WWee  ccaarrrryy  oouutt  pprreevveennttaattiivvee  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aass  aa  wwhhoollee  aarroouunndd  ffoorrcceedd  mmaarrrriiaaggee,,  hhoonnoouurr  

bbaasseedd  vviioolleennccee  aanndd  ffeemmaallee  ggeenniittaall  mmuuttiillaattiioonn..  

  

HHoouussiinngg  SSuuppppoorrtt  WWoorrkkeerr  

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

LLoonnddoonn  

PPaarrtt  ttiimmee  ––  2255hhppww  

  

TThhee  ppoosstt  iiss  ttoo  pprroovviiddee  mmaatteerrnniittyy  ccoovveerr  uupp  uunnttiill  JJaannuuaarryy  3311
sstt

  22001177..  

  

WWee  aarree  sseeeekkiinngg  ttoo  rreeccrruuiitt  aann  eexxppeerriieenncceedd  HHoouussiinngg  SSuuppppoorrtt  WWoorrkkeerr..    YYoouu  wwiillll  ppllaayy  aa  kkeeyy  rroollee  iinn  

aacchhiieevviinngg  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  aaiimmss::  wwoorrkkiinngg  cclloosseellyy  wwiitthh  rreessiiddeennttss  ttoo  eennssuurree  tthheeiirr  nneeeeddss  aarree  bbeeiinngg  mmeett,,  

iinncclluuddiinngg  aaccttiinngg  aass  kkeeyywwoorrkkeerr  ffoorr  aa  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  rreessiiddeennttss,,  hheellppiinngg  tthheemm  ttoo  sseett  aanndd  aacchhiieevvee  

rreeaalliissttiicc  ggooaallss..  YYoouu  wwiillll  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  aanndd  aaddvviiccee,,  bbuuiilldd  lliinnkkss  wwiitthh  aa  rraannggee  ooff  rreelleevvaanntt  ssttaattuuttoorryy  

aanndd  vvoolluunnttaarryy  aaggeenncciieess  aanndd  eennssuurree  yyoouurr  wwoorrkk  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  lliinnee  wwiitthh  aaggrreeeedd  pprraaccttiicceess  aanndd  

pprroocceedduurreess..  

  

AA  ssuucccceessssffuull  ttrraacckk  rreeccoorrdd  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouunngg  wwoommeenn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  

vviioolleennccee,,  iiss  eesssseennttiiaall..  YYoouu  mmuusstt  aallssoo  hhaavvee  ssttrroonngg  hhoouussiinngg  eexxppeerriieennccee,,  aanndd  aa  tthhoorroouugghh  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhoouussiinngg  bbeenneeffiittss  aanndd  wweellffaarree  rriigghhttss  iissssuueess..  AAnn  eexxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaattoorr,,  yyoouu  mmuusstt  

bbee  aabbllee  ttoo  bbuuiilldd  ssuuppppoorrttiivvee,,  pprrooffeessssiioonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  rreessiiddeennttss  aanndd  wwoorrkk  wweellll  ttoo  yyoouurr  oowwnn  

iinniittiiaattiivvee..  

  

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

BBeennggaallii,,  TTuurrkkiisshh  oorr  FFaarrssii..  SSoommee  eevveenniinngg  aanndd  wweeeekkeenndd  wwoorrkk  rreeqquuiirreedd..  

  

DDuuee  ttoo  tthhee  sseennssiittiivvee  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  rroollee  wwee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerriinngg  ffeemmaallee  aapppplliiccaannttss  oonnllyy  ffoorr  tthhiiss  ppoosstt  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  OOccccuuppaattiioonnaall  RReeqquuiirreemmeenntt  ((EEqquuaalliittyy  AAcctt  22001100,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  

sscchheedduullee  99  ppaarrtt  11))..      

  

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

CClloossiinngg  ddaattee::  0033//0066//22001166  aatt  55ppmm..  

IInntteerrvviieewwss::  1144
tthh

  JJuunnee  22001166  

  

WWee  aarree  aann  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  eemmppllooyyeerr..  

 

 

 

 

  

  

  

 
EEmmppoowweerriinngg  oouurr  uusseerrss  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree  

 



 

 


