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BBAACCKKGGRROOUUNNDD::  
  

  

AAsshhiiaannaa  ssttaarrtteedd  ooppeerraattiinngg  iinn  11998899  aanndd  ssppeecciiaalliisseess  iinn  hheellppiinngg  yyoouunngg  wwoommeenn,,  aaggeedd  1166  --  3355  yyeeaarrss,,  ffrroomm  SSoouutthh  

AAssiiaann,,  MMiiddddllee  EEaasstteerrnn  &&  IIrraanniiaann  ccoommmmuunniittiieess  wwhhoo  aarree  aatt  rriisskk  ooff  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  aanndd  sseexxuuaall  vviioolleennccee..  

 

OOUURR  SSEERRVVIICCEESS::  
  

  

AAsshhiiaannaa  rruunnss  tthhrreeee  rreeffuuggeess  wwiitthh  aa  ttoottaall  ooff  2211  bbeedd--ssppaacceess;;  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  wwoommeenn  aaggeedd  1166--3355  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..  WWiitthhiinn  tthheessee  rreeffuuggeess  wwee  

ddeessiiggnnaattee  aa  nnuummbbeerr  ooff  bbeeddssppaacceess  ffoorr  wwoommeenn  wwiitthh  nnoo  rreeccoouurrssee  ttoo  ppuubblliicc  ffuunnddss..  WWee  ooffffeerr  aann  aaddvviiccee  aanndd  

ssuuppppoorrtt  sseerrvviiccee  ttoo  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  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..    

PPRRIIMMAARRYY  TTAASSKK::  
  

  

TThhee  ppoosstt  hhoollddeerr  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  aalloonnggssiiddee  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee,,  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  tteeaamm  aanndd  

ootthheerr  wwoorrkkeerrss  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  NNeettwwoorrkk;;  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  PPoolliiccyy,,    

eennssuurriinngg  tthhaatt  iitt  mmeeeettss  tthhee  nneeeeddss  ooff  SSoouutthh  AAssiiaann,,  MMiiddddllee  EEaasstteerrnn  aanndd  IIrraanniiaann  wwoommeenn  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee    

hhoommeelleessss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  pphhyyssiiccaall,,  sseexxuuaall,,  eemmoottiioonnaall  oorr  mmeennttaall  aabbuussee..  

 

  IInn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  aanndd  FFiinnaannccee  WWoorrkkeerr,,  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt’’ss  

ffiinnaanncceess  

 

JJOOBB  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

 

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

                                                                    CChhaarriittyy  

 

PPoosstt::             FFiinnaannccee  AAssssiissttaanntt 

 

RReeppoorrttss  ttoo::            Director 

 

GGrraaddee::                       NNJJCC  SSccaallee  PPooiinntt  2233  ++  OOuutteerr  LLoonnddoonn  WWeeiigghhttiinngg    

 

WWoorrkkiinngg  HHoouurrss:: 1144  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))..                     
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  TToo  aassssiisstt  tthhee  FFiinnaannccee  WWoorrkkeerr  ttoo  aaddddrreessss  aallll  iissssuueess  ooff  aa  ffiinnaannccee  nnaattuurree  aanndd  pprroovviiddee  aallll  rreelleevvaanntt  

iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  mmeeeett  eexxtteerrnnaall  ddeemmaannddss..  TThhiiss  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  bbuuddggeett  sseettttiinngg,,  rreeppoorrttiinngg  

aanndd  ccoonnttrrooll,,  iinnccoommee  mmaannaaggeemmeenntt,,  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  ttoo  eexxtteerrnnaall  bbooddiieess,,  aannnnuuaall  aaccccoouunnttss  pprreeppaarraattiioonn  

  TToo  eennssuurree  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  FFiinnaannccee  WWoorrkkeerr  aanndd  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  

  TToo  kkeeeepp  aabbrreeaasstt  ooff  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  LLooccaall  AAuutthhoorriittyy  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  

aaddvviissee  oonn  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  iimmpplliiccaattiioonnss  

 

KKEEYY  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS::  
  

  

  BBee  tthhee  ffiirrsstt  ppooiinntt  ooff  ccoonnttaacctt  ffoorr  aallll  ggeenneerraall  FFiinnaannccee  rreellaatteedd  qquueerriieess  

  AAssssiisstt  tthhee  FFiinnaannccee  WWoorrkkeerr  aanndd  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  

  PPrroocceessss  aallll  ppuurrcchhaassee  oorrddeerrss  aanndd  iinnvvooiicceess  aanndd  eennssuurree  AAsshhiiaannaa  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  aauutthhoorriissaattiioonn  lleevveellss,,  

aass  pprreessccrriibbeedd  wwiitthhiinn    AAsshhiiaannaa’’ss  ffiinnaanncciiaall  pprroocceedduurreess  

  AAssssiisstt  wwiitthh  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ppaayyrroollll  

  PPrroocceessss  aallll  eexxppeennssee  ccllaaiimmss  eennssuurriinngg  tthhaatt  aallll  tthhee  nneecceessssaarryy  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttss  aarree  aattttaacchheedd  aanndd  

aauutthhoorriisseedd  bbyy  tthhee  rreelleevvaanntt  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  

  RReeccoonncciillee  ppuurrcchhaassee  lleeddggeerr  wwiitthh  ssuupppplliieerr  ssttaatteemmeennttss,,  eennssuurriinngg  tthhaatt  aallll  ddiiffffeerreenncceess  aarree  ffuullllyy  

iinnvveessttiiggaatteedd  aanndd  rreessoollvveedd..  

  AAssssiissttiinngg  wwiitthh  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  qquuaarrtteerrllyy  aaccccoouunnttss,,  bbuuddggeettss  aanndd  yyeeaarr--eenndd  

  AAssssiissttiinngg  wwiitthh  bbaannkk  rreeccoonncciilliiaattiioonnss,,  rreenntt  rreeccoonncciilliiaattiioonnss  aanndd  ddaayy  ttoo  ddaayy  bbaannkkiinngg  

  RReeccoorrdd  tthhee  ppeettttyy  ccaasshh  ttrraannssaaccttiioonnss  oonn  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemm,,  rreeccoonncciilliinngg  ppeettttyy  ccaasshh  aaccccoouunnttss  

mmoonntthhllyy..  

  AAssssiisstt  iinn  mmaannaaggiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  pprroocceedduurreess  aanndd  iimmpprroovvee  pprroocceesssseess  

  AAssssiisstt  iinn  mmaakkiinngg  ssttaattiissttiiccaall  rreettuurrnnss,,  aass  rreeqquuiirreedd  

  AAssssiisstt  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  wwiitthh  bbuuddggeett//eexxppeennddiittuurree  

  PPeerrffoorrmm  aadd  hhoocc  aaccccoouunnttiinngg  dduuttiieess  

  CCoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ssuucccceessssffuull  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tteeaamm  ppllaannss  bbyy  oorrggaanniissiinngg  aanndd  pprriioorriittiissiinngg  wwoorrkkllooaadd  

  CCoovveerr  ffoorr  tthhee  FFiinnaannccee  WWoorrkkeerr  iinn  hheerr  aabbsseennccee  

 

GGEENNEERRAALL  DDUUTTIIEESS::  
  

  

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

DDiirreeccttoorr  aanndd  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm    

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

aaggrreeeedd  pprraaccttiicceess  aanndd  pprroocceedduurreess  

  TToo  aatttteenndd  ssttaaffff  mmeeeettiinnggss,,  ssuuppeerrvviissiioonn  sseessssiioonnss  aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  

AAsshhiiaannaa  

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

  TToo  aatttteenndd  ttrraaiinniinngg  aass  aanndd  wwhheenn  rreeqquuiirreedd  

  TToo  eennssuurree  tthhee  aaccttiivvee  pprroommoottiioonn  ooff  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aallll  AAsshhiiaannaa  ppoolliicciieess  ssuucchh  aass  EEqquuaalliittyy  &&  

DDiivveerrssiittyy    aanndd  HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  

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

MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  
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PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  tthhiiss  lliisstt  iiss  iinnddiiccaattiivvee  ooff  tthhee  kkeeyy  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhiiss  rroollee  bbuutt  iiss  bbyy  nnoo  mmeeaannss  eexxhhaauussttiivvee..  

AAsshhiiaannaa  iiss  aann  oorrggaanniissaattiioonn  rreessppoonnddiinngg  ttoo  ccoommpplleexx  aanndd  cchhaalllleennggiinngg  iissssuueess  aanndd  aa  ‘‘CCaann  ddoo’’  aattttiittuuddee  aanndd  

fflleexxiibbiilliittyy  ttoo  ttaakkee  oonn  ootthheerr  rreellaatteedd  ttaasskkss  iiss  eesssseennttiiaall..  TThhiiss  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn  ddooeess  nnoott  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  ooff  

eemmppllooyymmeenntt..  

  

EEmmppllooyyeeee’’ss  NNaammee::    

  

SSiiggnnaattuurree  ooff  EEmmppllooyyeeee::  

  

SSiiggnnaattuurree  ooff  DDiirreeccttoorr::  
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PPOOSSTT::  FFiinnaannccee  AAssssiissttaanntt  

EEdduuccaattiioonn  &&  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  

  MMiinniimmuumm  55  GGCCSSEEss  ((AA--CC  ppaasssseess))  oorr  eeqquuiivvaalleenntt,,  iinncclluuddiinngg  EEnngglliisshh  aanndd  MMaatthhss  --((EEsssseennttiiaall))  

  EEvviiddeennccee  ooff  ssttuuddyyiinngg  ffoorr  aann  aaccccoouunnttiinngg  qquuaalliiffiiccaattiioonn  wwoouulldd  bbee  aann  aaddvvaannttaaggee--((DDeessiirraabbllee))  

  
  

EEXXPPEERRIIEENNCCEE  

EEsssseennttiiaall  

  MMiinniimmuumm  ooff  aatt  lleeaasstt  oonnee  yyeeaarr’’ss  eexxppeerriieennccee  iinn  ffiinnaannccee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwoorrkkiinngg  aatt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  lleevveell  

ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy    

  PPrrooffiicciieenntt  iinn  IITT  ppaacckkaaggeess  

  EExxppeerriieennccee  iinn  uussiinngg  SSAAGGEE  wwoouulldd  bbee  aann  aaddvvaannttaaggee  

  EExxppeerriieennccee  ooff  pprroodduucciinngg  wwrriitttteenn  rreeppoorrttss  
  

SSKKIILLLLSS  &&  AABBIILLIITTYY  

EEsssseennttiiaall  

  DDeemmoonnssttrraattee  mmeettiiccuulloouuss  aatttteennttiioonn  ttoo  ddeettaaiill  

  GGoooodd  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sskkiillllss  

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  oonn  oowwnn  iinniittiiaattiivvee,,  pprriioorriittiissee  wwoorrkkllooaadd  aaccccoorrddiinnggllyy  aanndd  mmeeeett  ddeeaaddlliinneess  

  BBee  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  fflleexxiibbllyy  aass  ppaarrtt  ooff  aa  tteeaamm  

  EExxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  iinntteerrppeerrssoonnaall  sskkiillllss  aanndd  pprroovveenn  aabbiilliittyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ppeeooppllee  aatt  aa  vvaarriieettyy  

ooff  lleevveellss  

  GGoooodd  ttiimmee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppllaannnniinngg  sskkiillllss,,  aanndd  pprroovveenn  aabbiilliittyy  ttoo  mmeeeett  ttiigghhtt  ddeeaaddlliinneess  

  FFlluueennccyy  iinn  wwrriitttteenn  aanndd  ssppookkeenn  EEnngglliisshh  

  FFlleexxiibbiilliittyy  ttoo  ttaakkee  oonn  ootthheerr  rreellaatteedd  ttaasskkss  

  CCoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  aaiimmss  aanndd  vvaalluueess  ooff  AAsshhiiaannaa  

  

KKNNOOWWLLEEDDGGEE  

EEsssseennttiiaall  

  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  vvoolluunnttaarryy  sseeccttoorr  ii..ee..  ssuuppppoorrtteedd  hhoouussiinngg  

  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  ssttrruuccttuurreess  aanndd  ootthheerr  ggrraanntt  ggiivviinngg  bbooddiieess  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  hhooww  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aanndd  hhoouussiinngg  aassssoocciiaattiioonnss  wwoorrkk  

DDeessiirraabbllee  

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  iinn  aa  wwoommeenn  oonnllyy  pprroojjeecctt  oorr  aa  mmuullttiiccuullttuurraall  sseettttiinngg..  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  ffuunndd--rraaiissiinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  EExxppeerriieennccee  ooff  ffuunndd--rraaiissiinngg..  

  AAnn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  iissssuueess  eeffffeeccttiinngg  wwoommeenn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  BBMMEE  wwoommeenn  

  AAnn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  tthhee  lliivveess  ooff  BBMMEE  wwoommeenn  

  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  AAsshhiiaannaa’’ss  sseerrvviicceess  

  AAnn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  AAsshhiiaannaa  aanndd  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  iittss  ccoorree  vvaalluueess    

AAwwaarreenneessss  

  AAnn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  iissssuueess  eeffffeeccttiinngg  yyoouunngg  ppeeooppllee,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  BBMMEE  ggrroouuppss  

  AAnn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  tthhee  lliivveess  ooff  BBMMEE  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  

  AA  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  NNeettwwoorrkk’’ss  sseerrvviicceess  

  CCoommmmiittmmeenntt  aanndd    uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  NNeettwwoorrkk    

 

PPeerrssoonn  SSppeecciiffiiccaattiioonn  
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  EExxppeerriieennccee  iinn  ppllaannnniinngg,,  ddeevveellooppiinngg  aanndd  ddeelliivveerriinngg  aaddvvooccaaccyy,,  aaddvviiccee  aanndd  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess,,  iiff  

aapppplliiccaabbllee  

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  vvoolluunnttaarryy  oorr  ccoommmmuunniittyy  sseeccttoorr  

  EExxppeerriieennccee  ooff  mmuullttii--ddiisscciipplliinnaarryy  wwoorrkk  iinncclluuddiinngg  cchhiilldd  pprrootteeccttiioonn  

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  BBMMEE  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  cchhiilldd  pprrootteeccttiioonn  lleeggiissllaattiioonn  

  

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

  TToo  aatttteenndd  rreegguullaarr  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  aapppprraaiissaall  mmeeeettiinnggss  

  TToo  kkeeeepp  uupp  ttoo  ddaattee  aanndd  ttoo  mmeeeett  iiddeennttiiffiieedd  lleeaarrnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  nneeeeddss  aass  aapppprroopprriiaattee,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  

pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddaarrddss  aanndd  rreemmaaiinniinngg  aaccccrreeddiitteedd  aatt  aapppprroopprriiaattee  lleevveell  

  

TTEEAAMM  WWOORRKK  &&  SSEERRVVIICCEE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

  TToo  aatttteenndd  aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ssttaaffff  mmeeeettiinnggss    

  TToo  aatttteenndd  aanndd  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ootthheerr  mmeeeettiinnggss  aass  rreeqquuiirreedd,,  aanndd  ttoo  ttaakkee  aann  aaccttiivvee  rroollee  iinn  tthhee  

ppllaannnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  SSeerrvviiccee  

  TToo  nneettwwoorrkk  aanndd  lliiaaiissee  wwiitthh  eexxtteerrnnaall  aaggeenncciieess  aass  aaggrreeeedd  

  

CCIIRRCCUUMMSSTTAANNCCEESS  

EEsssseennttiiaall  

  TThhee  ppoosstt  rreeqquuiirreess  ooccccaassiioonnaall  eevveenniinngg  aanndd  wweeeekkeenndd  wwoorrkk  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


