
 

 
 

 

  

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..  

..  

Female VAWG Community Engagement Worker  

££2277,,225555..0000  pp..aa..  pprroo  rraattaa  pplluuss  OOLLWW  

LLoonnddoonn  bbaasseedd  

PPaarrtt  ttiimmee--  2211hhppww  

  

AAsshhiiaannaa  aarree  sseeeekkiinngg  ttoo  rreeccrruuiitt  aann  eexxppeerriieenncceedd  VVAAWWGG  CCoommmmuunniittyy  EEnnggaaggeemmeenntt  wwoorrkkeerr  ttoo  eennssuurree::  

  

  DDeelliivveerryy  ooff  aa  rraannggee  ooff  ccoommmmuunniittyy  eennggaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  eennccoouurraaggiinngg  

ddiiaalloogguuee  aanndd  pprroommoottiinngg  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  VVAAWWGG  iissssuueess  

  UUssiinngg  aa  rraannggee  ooff  pprraaccttiiccaall  aanndd  ccrreeaattiivvee  ttoooollss  ttoo  eedduuccaattee  yyoouunngg  ppeeooppllee  aabboouutt  tthhee  vviioolleennccee  

aanndd  aabbuussee  ppeerrppeettrraatteedd  iinn  rreellaattiioonnsshhiippss,,  cchhaalllleennggee  aattttiittuuddeess  tthhaatt  ccoonnddoonnee  aanndd  ccoonncceeaall  

ddoommeessttiicc  aanndd  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  aass  wweellll  aass  aaddddrreessssiinngg  hhaarrmmffuull  pprraaccttiicceess  ((HHPP))  ssuucchh  aass  ffoorrcceedd  

mmaarrrriiaaggee,,  hhoonnoouurr  bbaasseedd  vviioolleennccee  aanndd  ffeemmaallee  ggeenniittaall  mmuuttiillaattiioonn  

  TToo  ffaacciilliittaattee  aanndd  ddeelliivveerr  ccoommmmuunniittyy  eennggaaggeemmeenntt  aawwaarreenneessss--rraaiissiinngg  sseessssiioonnss  wwhheerree  nneeeeddeedd;;  

ddeelliivveerryy  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  pprreeffeerrrreedd  llaanngguuaaggee  

  IInn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  LLeeaadd  ppaarrttnneerr,,  mmaannaaggiinngg  aanndd  ccoooorrddiinnaattiinngg  tthhee  iinniittiiaattiioonn,,  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ddeelliivveerryy  ooff  WWhhoollee  SScchhooooll  AApppprrooaacchh  ((WWSSAA))  aanndd  tthhee  pprroojjeeccttss  iinn  sscchhoooollss  

wwiitthhiinn  ddeessiiggnnaatteedd  bboorroouugghhss  ooff  LLoonnddoonn  

  

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::  2200
tthh

  OOccttoobbeerr  22001177  aatt  1122  MMiiddnniigghhtt  

IInntteerrvviieewwss::  3300
tthh

  &&  3311
sstt

  OOccttoobbeerr  aanndd  66
tthh

,,  77
tthh

  &&  99
tthh

  NNoovveemmbbeerr  22001177  

TThhee  ppoosstt  wwiillll  ccoommmmeennccee  oonn  22
nndd

  JJaannuuaarryy  22001188  

 

WWee  aarree  aann  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  eemmppllooyyeerr..  

 
 
 
 
 

 
EEmmppoowweerriinngg  oouurr  uusseerrss  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree  

 


