
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PPRRIIMMAARRYY  TTAASSKK  

TThhee  ppoosstt  hhoollddeerr  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  aalloonnggssiiddee  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  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,,  TTuurrkkiisshh  aanndd  IIrraanniiaann  

wwoommeenn  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  hhoommeelleessss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  pphhyyssiiccaall,,  sseexxuuaall,,  eemmoottiioonnaall  oorr  mmeennttaall  aabbuussee..    

TToo  pprroovviiddee  iimmmmiiggrraattiioonn  aaddvviiccee,,  ccaasseewwoorrkk  aanndd  ssuuppppoorrtt  ttoo  mmiiggrraanntt  aanndd  rreeffuuggeeee  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  

wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee..      

  

TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aaddvvooccaattiinngg  aanndd  aaddvviissiinngg  wwoommeenn  iinn  AAsshhiiaannaa’’ss  rreeffuuggee  aaccccoommmmooddaattiioonn  wwhhoo  

hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  pprroovviiddiinngg  aaddvvooccaaccyy  aanndd  aaddvviiccee  ttoo  wwoommeenn  wwhhoo  

aarree  eexxppeerriieenncciinngg  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  tthhrroouugghh  AAsshhiiaannaa’’ss  OOuuttrreeaacchh  SSeerrvviiccee..      

 

TThhee  ppoosstt  hhoollddeerr  wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  sseennssiittiivviittyy  aanndd  aawwaarreenneessss  ooff  BBMMEE  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  

ccuullttuurraall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss,,  iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  

  

MMAAIINN  DDUUTTIIEESS  

AAggeenncciieess  

  

  TToo  eessttaabblliisshh,,  ddeevveelloopp  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  pprroocceedduurreess  ffoorr  rreeffeerrrriinngg  aanndd  ssiiggnnppoossttiinngg  cclliieennttss  ttoo  tthhee  

rreelleevvaanntt  sseerrvviicceess  wwiitthhiinn  aanndd  oouuttssiiddee  ooff  AAsshhiiaannaa  

  TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnttaaccttss  wwiitthh  rreelleevvaanntt  ssttaattuuttoorryy  aanndd  

vvoolluunnttaarryy  aaggeenncciieess  

  TToo  wwoorrkk  wwiitthh  iimmmmiiggrraattiioonn  pprrooffeessssiioonnaallss  ttoo  ssuuppppoorrtt  ccoommpplleexx  ccaasseewwoorrkk  

  TToo  eennssuurree  tthhaatt  rreelleevvaanntt  oorrggaanniissaattiioonnss  aarree  aawwaarree  ooff  tthhee  pprroovviissiioonn  ooffffeerreedd  bbyy  AAsshhiiaannaa  aanndd  ttoo  rraaiissee  

tthhee  pprrooffiillee  ooff  AAsshhiiaannaa’’ss  AAddvvooccaaccyy  aanndd  AAddvviiccee  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  bbyy  pprroodduucciinngg  aanndd  

ddiissttrriibbuuttiinngg  ppuubblliicciittyy  mmaatteerriiaallss  

  TToo  rraaiissee  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  iissssuueess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  BBMMEE  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  

  TToo  aatttteenndd  rreelleevvaanntt  ccaassee  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  mmeeeettiinnggss  hheelldd  bbyy  ssttaattuuttoorryy  aaggeenncciieess            

  

  

c 
 JJOOBB  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

 

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

                                                                            CChhaarriittyy  

 

PPoosstt::              IImmmmiiggrraattiioonn  AAddvviisseerr 

 

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))..                     
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CCaassee  WWoorrkk  

  

  EEssttaabblliisshhiinngg  cclliieenntt’’ss  iimmmmiiggrraattiioonn  hhiissttoorryy  aanndd  ssttaattuuss  tthhrroouugghh  aann  iinntteerrvviieeww  pprroocceessss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  

pprroovviiddee  iimmmmiiggrraattiioonn  aaddvviiccee  aanndd  ggaatthheerr  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ccaasseewwoorrkk  ppuurrppoosseess  iinn  rreellaattiioonn  

ttoo  tthheeiirr  iimmmmiiggrraattiioonn  nneeeeddss  aanndd  ssttaattuuss  

  TToo  lliiaaiissee  wwiitthh  pprreevviioouuss  ssttaattuuttoorryy  aanndd  nnoonn  ssttaattuuttoorryy  oorrggaanniissaattiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  HHoommee  OOffffiiccee  aanndd  

SSoolliicciittoorrss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  lleeggaall  ddooccuummeennttaattiioonn  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  cclliieenntt’’ss  ccaassee    

  TToo  aaddvvooccaattee  aanndd  ssuuppppoorrtt  wwoommeenn  tthhrroouugghh  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm    

  TToo    uuppddaattee,,  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ssttoorree  aaccccuurraattee  hhaarrdd  ccooppiieess  aanndd  ccoommppuutteerriisseedd  ffiilleess,,  rreeccoorrddss  aanndd  ddaattaa  

ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  tthhee  oovveerraallll  sseerrvviiccee      

  AAssssiissttiinngg  tthhee  HHoouussiinngg  SSeerrvviicceess  MMaannaaggeerr  iinn  eevviiddeenncciinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  wwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  rreeccoorrddiinngg,,  

mmoonniittoorriinngg  aanndd  rreeppoorrttiinngg  aaggaaiinnsstt  ttaarrggeettss  

 

GGeenneerraall    

  

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

  TToo  aatttteenndd  ttrraaiinniinngg  aass  aanndd  wwhheenn  rreeqquuiirreedd  

  TToo  oobbsseerrvvee  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess,,  HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  aanndd  ootthheerr  ppoolliicciieess  

  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  

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

nneecceessssaarryy  

  TToo  pprroovviiddee  rreegguullaarr  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd    ssuuppppoorrtt  ttoo  ssttaaffff,,  wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  oobbttaaiinniinngg  OOIISSCC  

aaccccrreeddiittaattiioonn    
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PPoosstt::  IImmmmiiggrraattiioonn  AAddvviisseerr  

EEdduuccaattiioonn  &&  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  

  

  OOIISSCC  LLeevveell  22  --((EEsssseennttiiaall))  

  UUnniivveerrssiittyy  lleevveell  eedduuccaattiioonn--((DDeessiirraabbllee))  
  

EEXXPPEERRIIEENNCCEE  

EEsssseennttiiaall  

  

  EExxppeerriieennccee  ooff  pprroovviiddiinngg    iimmmmiiggrraattiioonn  aaddvviiccee  &&  ccaassee  wwoorrkk  ((OOIISSCC  LLeevveell  22))  

  MMiinniimmuumm  ooff  oonnee  yyeeaarr’’ss  eexxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  

VVAAWWGG  iissssuueess  

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  rreeffuuggeeeess//AAssyylluumm  sseeeekkeerrss  aanndd  mmiiggrraannttss  lliivviinngg  iinn  tthhee  UUKK  oonn  aa  ddaaiillyy  

bbaassiiss  aanndd  iinn  ddeepptthh  kknnoowwlleeddggee  iinn  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ssyysstteemmss  aanndd  pprroocceedduurreess  wwhhiicchh  aassssiisstt  tthheemm  

  EExxppeerriieennccee  ooff  pprroovviiddiinngg  ffaaccee  ttoo  ffaaccee  aaddvviiccee    
  

KKNNOOWWLLEEDDGGEE  

EEsssseennttiiaall  
  

  TToo  bbee  aawwaarree  ooff  ccuurrrreenntt  HHoommee  OOffffiiccee  PPoolliicciieess  aanndd  mmuusstt  hhaavvee  uupp  ddoo  ddaattee  kknnoowwlleeddggee  rreellaattiinngg  ttoo  

ggeennddeerr  bbaasseedd  vviioolleennccee,,  iinncclluuddiinngg  iimmmmiiggrraattiioonn  ppoolliicciieess  aanndd  aannyy  lleeggiissllaattiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  

iimmmmiiggrraattiioonn  

  UUpp  ttoo  ddaattee  wwoorrkkiinngg  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  iimmmmiiggrraattiioonn  ssyysstteemm  aanndd  aacccceessss  ttoo  sseerrvviicceess  ffoorr  mmiiggrraannttss  

iinn  tthhee  UUKK  

  AAwwaarreenneessss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhoouussiinngg  bbeenneeffiittss  aanndd  wweellffaarree  rriigghhttss  

  AAwwaarreenneessss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhoouussiinngg  aanndd  hhoommeelleessssnneessss  aanndd  bbeenneeffiittss  lleeggiissllaattiioonn,,  ppoolliiccyy  &&  

sseerrvviicceess  ffoorr  NNRRPPFF  

    UUpp  ttoo  ddaattee  kknnoowwlleeddggee  ooff  ffaammiillyy  llaaww  iissssuueess  

  AAwwaarreenneessss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  iissssuueess  ffaacceedd  bbyy  rreeffuuggeeeess  aanndd  mmiiggrraannttss  

  AAwwaarreenneessss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  

aanndd  ffaammiillyy  llaaww      

  AAwwaarreenneessss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  aarroouunndd  VVAAWWGG  iissssuueess  

  KKnnoowwlleeddggee  aanndd    uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  eeqquuaalliittyy  aanndd  ddiivveerrssiittyy  iinn  pprraaccttiiccee  aanndd  bbeeiinngg  aawwaarree  ooff  uuppddaatteess  

ooff  lleeggiissllaattiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  EEqquuaalliittyy  aanndd  DDiivveerrssiittyy  
  

SSKKIILLLLSS  &&  AABBIILLIITTYY  

EEsssseennttiiaall  

  

  AAbbiilliittyy  ttoo  iiddeennttiiffyy  iinnddiiccaattoorrss  ooff  VVAAWWGG  iissssuueess  

  AAbbiilliittyy  ttoo  iinntteerrvviieeww  cclliieennttss  sseennssiittiivveellyy,,  cclleeaarrllyy  aanndd  aaccccuurraatteellyy  ttoo  ddiiaaggnnoossee  aanndd  pprriioorriittiissee  cclliieenntt  

nneeeeddss  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  iinn  ddeepptthh  nneeeeddss  aanndd  rriisskk  aasssseessssmmeennttss  

  AAbbiilliittyy  ttoo  pprroobblleemm  ssoollvvee  aanndd  mmaannaaggee  ccoonnfflliicctt  

  AAbbiilliittyy  ttoo  ppllaann,,  pprriioorriittiissee  aanndd  oorrggaanniissee  oowwnn  wwoorrkk  llooaadd  aanndd  mmeeeett  ddeeaaddlliinneess  

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  aass  aann  eeffffeeccttiivvee  tteeaamm  mmeemmbbeerr  

  AAbbiilliittyy  ttoo  hhaavvee  aann  eelleemmeenntt  ooff  fflleexxiibbiilliittyy  aanndd  aaddaappttaabbiilliittyy    

  AAbbiilliittyy  ttoo  rreellaattee  wweellll  aanndd  ccoommmmuunniiccaattee  cclleeaarrllyy  aanndd  rreessppeeccttffuullllyy  wwiitthh  aa  ddiivveerrssee  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  

  SSttrroonngg  iinntteerrppeerrssoonnaall  sskkiillllss  

3 

 

 

 
 PPeerrssoonn  SSppeecciiffiiccaattiioonn  

 



 

  AAbbiilliittyy  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  rreeppoorrtt  aaggaaiinnsstt  pprroojjeecctt  ttaarrggeettss  &&  ccoommmmuunniiccaattee  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  ffuunnddeerrss  

aanndd  ssttaakkeehhoollddeerrss  

  AAbbiilliittyy  ttoo  bbee  aannaallyyttiiccaall  

  AAbbiilliittyy  ttoo  oobbttaaiinn  aanndd  pprroocceessss  iinnffoorrmmaattiioonn  

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  ccoommppeetteennttllyy  wwiitthh  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  aanndd  EEXXCCEELL  ppaacckkaaggeess  

  AAbbiilliittyy  ttoo  ffoorrmm  ssuuppppoorrttiivvee,,  pprrooffeessssiioonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh    cclliieennttss    

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

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  uunnddeerr  pprreessssuurree  aanndd  mmeeeett  ddeeaaddlliinneess  

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  oonn  oowwnn  iinniittiiaattiivvee  

  AAbbiilliittyy  ttoo  lleeaarrnn  nneeww  sskkiillllss  

  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  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  

  AAbbiilliittyy  ttoo  aaddhheerree  ttoo  AAsshhiiaannaa’’ss  ppoolliicciieess  
    

DDeessiirraabbllee  

  

  FFlluueenntt  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  llaanngguuaaggeess,,  ,,  UUrrdduu,,  HHiinnddii,,  PPuunnjjaabbii,,  GGuujjaarraattii,,  BBeennggaallii,,  

TTuurrkkiisshh,,  FFaarrssii  oorr  AArraabbiicc  

  

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    

  EExxppeerriieennccee  iinn  ppllaannnniinngg,,  ddeevveellooppiinngg  aanndd  ddeelliivveerriinngg  aaddvvooccaaccyy,,  aaddvviiccee  aanndd  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess  

  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  

  

CCIIRRCCUUMMSSTTAANNCCEESS  

EEsssseennttiiaall  

  

  TThhee  ppoosstt  rreeqquuiirreess  ooccccaassiioonnaall  eevveenniinngg  aanndd  wweeeekkeenndd  wwoorrkk  
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