
1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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..  

 

  TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  AAddvvooccaattiinngg  aanndd  aaddvviissiinngg  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  wwhhoo  aarree  eexxppeerriieenncciinngg,,  oorr  hhaavvee  

eexxppeerriieenncceedd  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  bbuutt  aarree  nnoott  iinn  rreeffuuggee  aaccccoommmmooddaattiioonn  

  TToo  lleeaadd  oonn  aanndd  aaddvviissee  tthhee  AAddvviiccee  tteeaamm  oonn  ccoommpplleexx  hhiigghh  rriisskk  ccaasseess  

  TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  lleeaadd  tthhee  vvoolluunntteeeerr  pprrooggrraammmmee  aatt  AAsshhiiaannaa  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aa  nnuummbbeerr  

ooff  vvoolluunntteeeerr  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ddiiffffeerreenntt  sseerrvviicceess  aatt  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  

 

JJOOBB  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

 

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

                                                                    CChhaarriittyy  

 

PPoosstt::             SSeenniioorr  SSppeecciiaalliisstt  AAddvviiccee  WWoorrkkeerr 

 

RReeppoorrttss  ttoo::            Operations Manager- HHoouussiinngg  &&  AAddvviiccee  SSeerrvviicceess   

 

GGrraaddee::                       NNJJCC  SSccaallee  PPooiinntt  SSOO11  PPooiinntt  3355  ++  OOuutteerr  LLoonnddoonn  WWeeiigghhttiinngg    

 

WWoorrkkiinngg  HHoouurrss:: 3355  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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  TThhee  PPoosstt  hhoollddeerr  wwiillll  bbee  tthhee  ffiirrsstt  ppooiinntt  ooff  ccoonnttaacctt  iinn  rreeggaarrddss  ttoo  hhiigghh  rriisskk  ccaasseess  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  AAddvviiccee  

tteeaamm  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  

  TThhee  ppoosstt  hhoollddeerr  wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  sseennssiittiivvee  aanndd  aawwaarree  ooff  BBAAMMEERR  ccuullttuurraall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  

iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

 

KKEEYY  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS::  
  

  TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaannaaggiinngg  tthhee  AAddvviiccee  TTeeaamm  aalloonnggssiiddee  tthhee  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  

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

aaggeenncciieess  

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

pprrooffiillee  ooff  AAsshhiiaannaa’’ss  oouuttrreeaacchh  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  bbyy  pprroodduucciinngg  aanndd  ddiissttrriibbuuttiinngg  ppuubblliicciittyy  

mmaatteerriiaallss  

  TToo  lleeaadd  aanndd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  vvoolluunntteeeerr  pprrooggrraammmmee,,  iinncclluuddiinngg  rreeccrruuiittiinngg,,  

iinndduuccttiinngg,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  mmaannggiinngg  aallll  vvoolluunntteeeerrss  ffoorr  AAddvviiccee  &&  HHoouussiinngg  SSeerrvviicceess  

  TToo  aaddvvooccaattee  aanndd  ssuuppppoorrtt  wwoommeenn  tthhrroouugghh  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  aanndd  iimmmmiiggrraattiioonn  ssyysstteemmss    

  TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aatttteennddiinngg  aanndd  pprreesseennttiinngg  hhiigghh  rriisskk  ccaasseess  aatt  tthhee  MMuullttii  AAggeennccyy  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  

CCoonnffeerreennccee..    TToo  bbee  ppooiinntt  ooff  ccoonnttaacctt  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ffoorr  aallll  MMAARRAACC  ccaasseess..    TToo  lleeaadd  aanndd  aaddvviissee  

tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  WWaalltthhaamm  FFoorreesstt  MMAARRAACC      

  TToo  bbee  tthhee  ffiirrsstt  ppooiinntt  ooff  ccoonnttaacctt  iinn  rreeggaarrddss  ttoo  hhiigghh  rriisskk  ccaasseess  aanndd  aaddvviissee  ssttaaffff  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  

iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  

  TToo  rraaiissee  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee//aabbuussee  iissssuueess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  BBAAMMEERR  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  iinn  

rreelleevvaanntt  ttaarrggeetteedd  bboorroouugghhss  aaccrroossss  LLoonnddoonn  aass  wweellll  aass  ootthheerr  aarreeaass  ooff  tthhee  UUKK  

 

CCAASSEE  WWOORRKK::  
  

  

  TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoo--oorrddiinnaattiinngg  wwoorrkk  wwiitthhiinn  aaddvvooccaaccyy  aanndd  ssuuppppoorrtt  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  NNeettwwoorrkk  

  TToo  uunnddeerrttaakkee  ssppeecciiffiicc  ddiirreecctt  ffaaccee  ttoo  ffaaccee  wwoorrkk  wwiitthh  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

  TToo  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt,,  aaddvviiccee  aanndd  aaddvvooccaaccyy  sseerrvviicceess  ttoo  pprriimmaarriillyy  BBAAMMEERR  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  iinn  rreelleevvaanntt  

bboorroouugghhss  wwhhoo  aarree  eexxppeerriieenncciinngg    pprroobblleemmss  wwiitthh  tthheeiirr  ffaammiilliieess,,  ppaarrttnneerrss  eettcc..  bbuutt  ffoorr  wwhhoomm  ssaaffee  

hhoouussiinngg  iiss  uunnnneecceessssaarryy,,  uunnddeessiirraabbllee  oorr  iinnaapppprroopprriiaattee  

  TToo  wwoorrkk  sseennssiittiivveellyy  wwiitthh  vvuullnneerraabbllee  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  aanndd  aacctt  aass  aann  aaddvvooccaattee  ffoorr  tthheemm,,  mmaakkiinngg  ootthheerrss  

aawwaarree  ooff  tthheeiirr  ppaarrttiiccuullaarr  nneeeeddss  

  TToo  aatttteenndd  rreelleevvaanntt  ccaassee  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  mmeeeettiinnggss  hheelldd  bbyy  ssttaattuuttoorryy  aaggeenncciieess  

  TToo  kkeeeepp  aaccccuurraattee  hhaarrdd  ccooppyy  aanndd  ccoommppuutteerriisseedd  ffiilleess,,  rreeccoorrddss  aanndd  ddaattaa  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  

oovveerraallll  sseerrvviiccee  

  TToo  bbee  aawwaarree  ooff  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  bbeeiinngg  iinnvvoollvveedd  ffoorr  bbrriinnggiinngg  oowwnn  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  

ooff  tthhee  HHoouussiinngg//AAddvviiccee  SSeerrvviicceess  MMaannaaggeerr  aass  ppaarrtt  ooff  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ppeerrssoonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  

  TToo  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  iinn  aallll  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  aanndd  tthhee  WWoommeenn  aanndd  GGiirrllss  wwee  

wwoorrkk  wwiitthh  

  TToo  eennssuurree  tthhee  aaccttiivvee  pprroommoottiioonn  ooff  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  AAsshhiiaannaa’’ss  EEqquuaalliittyy  &&  DDiivveerrssiittyy  PPoolliiccyy  

  TToo  wwoorrkk  wwiitthhiinn  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  AAsshhiiaannaa  iinncclluuddiinngg  EEqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  

  

AAGGEENNCCIIEESS::  

  TToo  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  rreelleevvaanntt  ssttaattuuttoorryy  aanndd  vvoolluunnttaarryy  aaggeenncciieess  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnss  

iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  WWaalltthhaamm  FFoorreesstt  

  TToo  ffoorrmm  aa  pprrooffeessssiioonnaall  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  cclliieennttss  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ddeevveelloopp  tthheeiirr  oowwnn  sseellff--aawwaarreenneessss,,  

ccoonnffiiddeennccee,,  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  iinnddeeppeennddeennccee  

  TToo  ddeelliivveerr  pprreesseennttaattiioonnss  ttoo  eexxtteerrnnaall  aaggeenncciieess    

  TToo  ssuuppppoorrtt  aanndd  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  aaccccoommppaannyy  rreessiiddeennttss  ttoo  tthhee  HHoouussiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDeeppaarrttmmeenntt  

ooff  WWoorrkk  aanndd  PPeennssiioonnss,,  SSoolliicciittoorrss,,  aanndd  CCoouurrttss  
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  TToo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  nneecceessssaarryy  aaddvviiccee  aanndd  ssuuppppoorrtt  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  cclliieennttss  oonn  tthheeiirr  hhoouussiinngg,,  lleeggaall,,  

ffiinnaanncciiaall  aanndd  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  mmaarriittaall  ssiittuuaattiioonn  aanndd  bbee  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  AAddvviiccee  tteeaamm  

aanndd  mmeennttoorr  nneeww  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  AAddvviiccee  tteeaamm  

  TToo  ddeevveelloopp  aa  tteeaamm  wwoorrkk  aapppprrooaacchh  iinn  eevveerryy  aassppeecctt  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  aanndd  aaccrroossss  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  

  

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  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemmss  iinn  lliinnee  wwiitthh  aaggrreeeedd  

pprraaccttiicceess  aanndd  pprroocceedduurreess  

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

NNeettwwoorrkk  

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

  TToo  aatttteenndd  ttrraaiinniinngg  aass  aanndd  wwhheenn  rreeqquuiirreedd  

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

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

MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee    aanndd  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm    

  

      

 

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::  SSeenniioorr  SSppeecciiaalliisstt  AAddvviiccee  WWoorrkkeerr  

EEdduuccaattiioonn  &&  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  

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

  

EEXXPPEERRIIEENNCCEE  

EEsssseennttiiaall  

  AAtt  lleeaasstt  55  yyeeaarrss’’  eexxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthhiinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  pprroovviiddiinngg  AAddvviiccee  aanndd  AAddvvooccaaccyy  

  TTwwoo  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  ooff  mmaannaaggiinngg  aanndd  ssuuppeerrvviissiinngg  ttwwoo  oorr  mmoorree  ssttaaffff  aanndd  oorr  vvoolluunntteeeerrss  

  AA  mmiinniimmuumm  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss’’  eexxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinncclluuddiinngg  wwoorrkk  wwiitthh  BBAAMMEERR  

wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  

  EExxppeerriieennccee  ooff  aaddvviiccee  aanndd  ssuuppppoorrtt  wwoorrkk  

  EExxtteennssiivvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  iimmmmiiggrraattiioonn  ssyysstteemm  aanndd  NNRRPPFF  iinncclluuddiinngg  EEEEAA  nnaattiioonnaallss  

  EExxppeerriieennccee  ooff  ddeelliivveerriinngg  pprreesseennttaattiioonnss  

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ccoommpplleexx  hhiigghh  rriisskk  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  ccaasseess  

  EExxppeerriieennccee  ooff  pprreeppaarriinngg  mmoonniittoorriinngg  rreeppoorrttss  ffoorr  ffuunnddeerrss  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  lleeggiissllaattiioonnss  rreelleevvaanntt  ttoo  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  hhaarrmmffuull  

pprraaccttiicceess  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  ssttaattuuttoorryy  ssoocciiaall  wwoorrkk  lleeggiissllaattiioonn  iinncclluuddiinngg  CChhiillddrreenn  AAcctt  11998899,,  CChhiillddrreenn  AAcctt  22000044  

  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ppuubblliicc  ppoolliiccyy  iissssuueess  ccoonncceerrnniinngg  pprroovviissiioonn  ffoorr  vviiccttiimmss  ooff  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  hhooww  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aanndd  hhoouussiinngg  aassssoocciiaattiioonnss  wwoorrkk  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  wweellffaarree  bbeenneeffiittss  

  SSoouunndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  pprraaccttiiccee  

DDeessiirraabbllee  

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouunngg  SSoouutthh  AAssiiaann  wwoommeenn  ssuurrvviivvoorrss  ooff  sseexxuuaall  aabbuussee  

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  iinn  aa  wwoommeenn  oonnllyy  NNeettwwoorrkk  

  EExxppeerriieennccee  ooff  ffuunndd--rraaiissiinngg  
  

SSKKIILLLLSS  &&  AABBIILLIITTYY  

EEsssseennttiiaall  

  AAnn  aabbiilliittyy  ttoo  ppllaann  aanndd  ddeevveelloopp  oowwnn  wwoorrkkllooaadd,,  wwoorrkk  uunnddeerr  pprreessssuurree  aanndd  mmoottiivvaattee  ootthheerrss  ttoo  mmeeeett  

ttaarrggeettss  

  GGoooodd  vveerrbbaall  aanndd  wwrriitttteenn  sskkiillllss,,  iinntteerrppeerrssoonnaall  sskkiillllss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  nneeggoottiiaattee  aatt  aa  vvaarriieettyy  ooff  

lleevveellss  iinn  aa  rraannggee  ooff  ssttaattuuttoorryy  aanndd  vvoolluunnttaarryy  oorrggaanniissaattiioonnss  

  AAnn  aabbiilliittyy  ttoo  lleeaadd  aanndd  wwoorrkk  aass  ppaarrtt  ooff  aa  ssmmaallll  tteeaamm  

  AAnn  aabbiilliittyy  ttoo  ttaakkee  ddiirreeccttiioonn  aanndd  aallssoo  ttoo  wwoorrkk  oonn  oowwnn  iinniittiiaattiivvee  

  AAnn  aabbiilliittyy  ttoo  ssppeeaakk  aatt  lleeaasstt  11  ootthheerr  llaanngguuaaggee  

  TToo  bbee  aabbllee  ttoo  ffoorrmm  qquuiicckk  aanndd  eeffffeeccttiivvee  wwoorrkkiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  cclliieennttss,,  ppaarrttnneerr  aaggeenncciieess  aanndd  ootthheerr  

pprrooffeessssiioonnaallss  

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  oonn  oonneess  oowwnn  iinniittiiaattiivvee  

  

KKNNOOWWLLEEDDGGEE  

DDeessiirraabbllee  

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

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

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

 

PPeerrssoonn  SSppeecciiffiiccaattiioonn  
 

 



5 

 

  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    

  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  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


