
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

BBAACCKKGGRROOUUNNDD::  

AAsshhiiaannaa  ssttaarrtteedd  ooppeerraattiinngg  iinn  11998899  aanndd  ssppeecciiaalliisseess  iinn  hheellppiinngg  yyoouunngg  wwoommeenn,,  aaggeedd  1166  --  3300  yyeeaarrss,,  

ffrroomm  SSoouutthh  AAssiiaann,,  TTuurrkkiisshh  &&  IIrraanniiaann  ccoommmmuunniittiieess  wwhhoo  aarree  aatt  rriisskk  ooff  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  aanndd  sseexxuuaall  

vviioolleennccee..  

  

OOuurr  SSeerrvviicceess::  

AAsshhiiaannaa  rruunnss  tthhrreeee  rreeffuuggeess  wwiitthh  aa  ttoottaall  ooff  2200  bbeedd--ssppaacceess;;  ttwwoo  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  wwoommeenn  aaggeedd  1166--2255  

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..  WWee  ooffffeerr  aann  aaddvviiccee  aanndd  ssuuppppoorrtt  sseerrvviiccee  ttoo  wwoommeenn  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..  WWee  rruunn  aa  yyoouutthh  pprroojjeecctt  ttoo  eennggaaggee  yyoouunngg  ppeeooppllee  bbeettwweeeenn  tthhee  aaggeess  ooff  1133--1199  wwhhoo  

aarree  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  oorr  aatt  rriisskk  ooff  ssoocciiaall  eexxcclluussiioonn  iinn  ssoommee  ffoorrmm  ooff  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess..  TThhiiss  iiss  

ppaarrtt  ooff  aa  ppaann--LLoonnddoonn  VVGGWWGG  ((vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss))  ccoonnssoorrttiiuumm  aanndd  iiss  aa  LLoonnddoonn  

CCoouunncciillss  ffuunnddeedd  ppoosstt  

  

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  wwoorrkk  wwiitthhiinn  tthhee  ccoouunnsseelllliinngg  tteeaamm,,  ddeelliivveerriinngg  aaggee  aanndd  ccuullttuurraallllyy  aapppprroopprriiaattee  ccoouunnsseelllliinngg  

ttoo  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  ((1166++))  wwhhoo  aarree  eexxppeerriieenncciinngg  oorr  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  

c 
 JJOOBB  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

 

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

                                                                        CChhaarriittyy  

 

PPoosstt::             Female CCoouunnsseelllloorr  &&  GGrroouupp  WWoorrkkeerr 

 

RReeppoorrttss  ttoo::  CCoouunnsseelllliinngg  SSeerrvviicceess  MMaannaaggeerr 

 

GGrraaddee::                         NNJJCC  SSccaallee  SSOO11  PPooiinntt  2299  ++  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))..                     

 
 



 

aanndd//oorr  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  wwhhoo  pprreesseenntt  wwiitthh  mmeennttaall  hheeaalltthh,,  ddeepprreessssiioonn,,  eemmoottiioonnaall  ddiissttrreessss  aanndd  

ttrraauummaa  

  TToo  mmaakkee  ccoouunnsseelllliinngg  aacccceessssiibbllee  ttoo  iissoollaatteedd//hhaarrdd  ttoo  rreeaacchh  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  

  TToo  pprroovviiddee  ccoouunnsseelllliinngg  ttoo  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  iinn  ssaatteelllliitteess  aaccrroossss  ssppeecciiffiicc  LLoonnddoonn  BBoorroouugghhss  

  TToo  pprroovviiddee  aanndd  sseett  uupp  tthheerraappeeuuttiicc  ssuuppppoorrtt  ggrroouuppss  iinn  ssppeecciiffiicc  bboorroouugghhss  

  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  aaiimmss  ttoo  wwoorrkk  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  hheeaalltthh,,  mmeennttaall  hheeaalltthh,,  ssoocciiaall  sseerrvviicceess,,  

ootthheerr  ccoouunnsseelllliinngg  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  ssppeecciiaalliisseedd  aaggeenncciieess,,  ttoo  eennssuurree  wwee  aarree  ooffffeerriinngg  cclliieennttss  

tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ffoorrmm  ooff  ssuuppppoorrtt  

  CCoouunnsseelllloorr  aanndd  cclliieenntt  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiillll  bbee  aa  ddiirreecctt  rreellaattiioonnsshhiipp,,  wwiitthh  aallll  mmaatttteerrss  ooff  

ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy    rreessttiinngg  wwiitthh  tthhee  CCoouunnsseelllloorr;;  hhoowweevveerr  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  wwiillll  rreeqquuiirree  

aapppprroopprriiaattee  aanndd  aannoonnyymmoouuss  eevvaalluuaattiioonnss  aanndd  mmoonniittoorriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ccoouunnsseelllloorrss  ffoorr  

ssttaattiissttiiccss  aanndd  rreeppoorrttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquueesstteedd  bbyy  ffuunnddeerrss  aanndd  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  

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

ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

  

MMaaiinn  DDuuttiieess--CClliinniiccaall  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

  TToo  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ttoo  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  eexxppeerriieenncciinngg  oorr  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  ddoommeessttiicc  

vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  vviioolleennccee,,  cchhiillddhhoooodd  sseexxuuaall  aabbuussee  ((CCSSAA))  aanndd  hhaarrmmffuull  pprraaccttiicceess,,  wwhhoo  pprreesseenntt  

wwiitthh  mmeennttaall  hheeaalltthh,,  ddeepprreessssiioonn,,  eemmoottiioonnaall  ddiissttrreessss  aanndd  ttrraauummaa  iinncclluuddiinngg  PPoosstt  TTrraauummaattiicc  

SSttrreessss//DDiissoorrddeerr  ((PPTTSSDD))  

  TToo  hhaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  ccoouunnsseelllliinngg  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  SSoouutthh  AAssiiaann,,  TTuurrkkiisshh  oorr  IIrraanniiaann  

llaanngguuaaggee      

  TToo  ooffffeerr  ccoouunnsseelllliinngg  wwiitthh  aann  eemmpphhaassiiss  oonn  ttrraauummaa  mmooddeell,,  iinncclluuddiinngg  ddeevveellooppmmeennttaall  ttrraauummaa,,  

PPTTSSDD  aanndd  ccoommpplleexx  ttrraauummaattiicc  ssttrreessss  

  TToo  pprroovviiddee  tthheerraappyy  ffrroomm  aa  ssttrreennggtthhss  aanndd  rreessiilliieennccee  bbaasseedd  aapppprrooaacchh  aaiimmeedd  aatt    eemmppoowweerriinngg  

wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  

  TToo  pprroovviiddee  aanndd  ccoonndduucctt  ccoommpprreehheennssiivvee  cclliinniiccaall  aasssseessssmmeennttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  tthheerraappeeuuttiicc  

jjoouurrnneeyy,,  wwiitthh  aa  ffooccuuss  oonn  tthheerraappeeuuttiicc  ggooaallss  wwiitthh  tthhee  cclliieenntt  

  TToo  pprroovviiddee  aaggee  aanndd  ggeennddeerr  aapppprroopprriiaattee  ccoouunnsseelllliinngg  ttoo  yyoouunngg  wwoommeenn  wwhhoo  aarree  1166  

  WWhheenn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouunngg  wwoommeenn  uunnddeerr  tthhee  aaggee  ooff  1188  ttoo  eexxpplloorree  ccoouunnsseelllliinngg  tthhrroouugghh  

ccrreeaattiivvee  aapppprrooaacchheess  aanndd  iinntteerrvveennttiioonnss  

  TToo  bbee  aabbllee  ttoo  sseett  uupp  aanndd  pprroovviiddee  tthheerraappeeuuttiicc  ssuuppppoorrtt  wwiitthhiinn  ggrroouuppss//oouuttrreeaacchh  sseettttiinngg  iiff  

rreeqquuiirreedd  

  TToo  pprroovviiddee  tthheerraappeeuuttiicc  ssuuppppoorrtt  ttoo  cclliieennttss  iinn  vveennuueess  aacccceessssiibbllee  ttoo  tthheemm  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee  

//rreeqquuiirreedd  

  TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  uupp  ttoo  ddaattee  kknnoowwlleeddggee  oonn  aallll  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  SSeerrvviicceess  

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  cclliieennttss  ttoo  aacccceessss  

  TToo  lliiaaiissee  wwiitthh  ootthheerr  vvoolluunnttaarryy  aanndd  ssttaattuuttoorryy  aaggeenncciieess  ttoo  ddeevveelloopp  rreeffeerrrraall  ppaatthhwwaayyss  aanndd  

pprroottooccoollss  ffoorr  jjooiinntt  wwoorrkkiinngg  ee..gg..  pprriimmaarryy  ccaarree  sseerrvviicceess,,  ccoommmmuunniittyy  mmeennttaall  hheeaalltthh  tteeaammss,,  

ssoocciiaall  sseerrvviicceess,,  sscchhoooollss,,  yyoouutthh  cceennttrreess,,  wwoommeenn’’ss  oorrggaanniissaattiioonnss,,  hhoossppiittaallss  eettcc..  

  TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aann  aawwaarreenneessss  ooff  ccuurrrreenntt  ccoouunnsseelllliinngg  iissssuueess,,  nneeww  

ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  

  TToo  mmaaiinnttaaiinn  uupp  ttoo  ddaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  kknnoowwlleeddggee  oonn  llooccaall  rreessoouurrcceess  aanndd  sseerrvviicceess  hheellppiinngg  

ttoo  eennssuurree  tthhaatt  cclliieennttss  aarree  ssuuppppoorrtteedd  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  cchhooiicceess  aanndd  ddeecciissiioonnss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthheeiirr  nneeeeddss  aanndd  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ttoo  cclliieennttss  iinn  aacccceessss  tthheessee  

  TToo  iimmpplleemmeenntt  ccrriissiiss  ccoouunnsseelllliinngg  iinntteerrvveennttiioonnss  wwhheenn  nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  eemmoottiioonnaall  

ssuuppppoorrtt,,  gguuiiddaannccee  &&  aassssiissttaannccee  ttoo  cclliieennttss  

  TToo  ccoonnssuulltt  wwiitthh  tthhee  LLiinnee  MMaannaaggeerr  ttoo  aarrrraannggee  aanndd  rreecceeiivvee  aapppprroopprriiaattee  eexxtteerrnnaall  cclliinniiccaall  

ssuuppeerrvviissiioonn  aarrrraannggeedd  bbyy  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  

  TToo  bbee  ccoommmmiitttteedd  ttoo  oonnggooiinngg  ppeerrssoonnaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt    



 

  TToo  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  aallll  wwoorrkk  uunnddeerrttaakkeenn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AAsshhiiaannaa  

NNeettwwoorrkk  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  

  

MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  

  TToo  mmaaiinnttaaiinn  wwrriitttteenn  cclliinniiccaall  rreeccoorrddss  iinn  lliinnee  wwiitthh  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  

aanndd  eennssuurriinngg  tthhee  sseeccuurriittyy  ooff  ssuucchh  rreeccoorrddss  aatt  aallll  ttiimmeess  

  TToo  eennssuurree  cclliieenntt  ddaattaa  iiss  iinnppuutttteedd  uussiinngg  tthhee  cclliinniiccaall  oouuttccoommee  rroouuttiinnee  eevvaalluuaattiioonn  ((CCOORREE))  ffoorr  

cclliieennttss  aatt  rreeqquuiirreedd  sseessssiioonnss  aanndd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aallll  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ttaasskk  iinnvvoollvveedd  iinn  ccoommpplleettiinngg  

tthhiiss  ttaasskk  

  TToo  eennssuurree  tthhaatt  rreeffeerrrraallss  aarree  pprroocceesssseedd  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  eeffffiicciieennttllyy  aanndd  aarree  iinn  lliinnee  wwiitthh  sseett  

rreeffeerrrraall  ccrriitteerriiaa  

  TToo  mmaaiinnttaaiinn  wwaaiittiinngg  lliissttss  aanndd  ppaatttteerrnnss  ooff  aatttteennddaannccee  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  lliinnee  mmaannaaggeerr  

  TToo  eennssuurree  tthhaatt  tthheerree  aarree  aaddeeqquuaattee  pprroovviissiioonnss  ffoorr  ffeeeeddbbaacckk,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ffoorr  

cclliieennttss  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  pprrooggrreessss  mmaaddee  tthhrroouugghh  ccoouunnsseelllliinngg  pprroocceessss  

  TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  oowwnn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttaasskkss  rreelleevvaanntt  ttoo  cclliieenntt  ccaasseellooaaddss  aanndd  ppoosstt  

uunnddeerrttaakkeenn..  IInncclluuddiinngg  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ssttaattiissttiiccss  aanndd  rreeppoorrttss  ffoorr  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk’’ss  

MMaannaaggeemmeenntt  tteeaamm//ccoommmmiitttteeee  aanndd  ffuunnddeerrss  

  TToo  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk’’ss  ppoolliiccyy  aanndd  sseerrvviiccee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  

ccoouunnsseelllliinngg  sseerrvviiccee  

  

LLeeggaall,,  EEtthhiiccaall  aanndd  pprroocceedduurraall  FFrraammeewwoorrkk  

  TToo  pprroovviiddee  tthheerraappyy//ccoouunnsseelllliinngg  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  oonnee  ooff  tthhee  tthhrreeee  bbooddiieess  rreeccooggnniisseedd  bbyy  

tthhee  HHeeaalltthh  PPrrooffeessssiioonnaall  BBooddyy  ((HHPPCC))    BBAACCPP  CCooddee  ooff  eetthhiiccss  aanndd  pprraaccttiiccee  TThhee  BBrriittiisshh  

AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  CCoouunnsseelllliinngg  ((BBAACCPP)),,  TThhee  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  CCoouunncciill  ffoorr  PPssyycchhootthheerraappyy  ((UUKKCCPP))  

aanndd  TThhee  BBrriittiisshh  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  PPssyycchhootthheerraappyy  ((BBAAPP))  

  TToo  aacctt  aatt  aallll  ttiimmeess  wwiitthhiinn  tthhee  eetthhooss,,  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  ooff  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk..  TThhiiss  

iinncclluuddeess  tthhee  CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  PPoolliiccyy,,  CChhiilldd  PPrrootteeccttiioonn  PPoolliiccyy,,  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  PPoolliiccyy,,  EEqquuaall  

OOppppoorrttuunniittyy  PPoolliiccyy  aanndd  DDiisscciipplliinnaarryy  aanndd  GGrriieevvaannccee  PPrroocceedduurreess  

  TToo  wwoorrkk  aatt  aallll  ttiimmeess  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  aanndd  ttoo  aavvooiidd  aannyy  aaccttiioonn  tthhaatt  

mmaayy  ccaasstt  AAsshhiiaannaa  NNeettwwoorrkk  aanndd  oorr  iittss  aaccttiivviittiieess  iinnttoo  ddiissrreeppuuttee  

  

FFlleexxiibbiilliittyy  CCllaauussee  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ddeelliivveerr  sseerrvviicceess  eeffffeeccttiivveellyy,,  aa  ddeeggrreeee  ooff  fflleexxiibbiilliittyy  iiss  rreeqquuiirreedd  aanndd  tthhee  ppoosstt  hhoollddeerr  mmaayy  bbee  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  wwoorrkk  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  oouuttlliinneedd  aabboovvee..  SSuucchh  dduuttiieess  hhoowweevveerr  wwiillll  ffaallll  wwiitthhiinn  tthhee  

ssccooppee  ooff  jjoobb..  TThhiiss  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn  wwiillll  tthheerreeffoorree  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviieeww  wwiitthh  tthhee  ppoosstt  hhoollddeerr,,  ttoo  eennssuurree  

iitt  aaccccuurraatteellyy  rreefflleeccttss  tthhee  dduuttiieess  aanndd  rraannggee  ooff  tthhee  ppoosstt..  TThhee  aaiimm  bbeeiinngg,,  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iittss  

sseerrvviicceess;;  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  aanndd  aallll  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  tthheeiirr    

  

GGeenneerraall  dduuttiieess  

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

  TToo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  AAsshhiiaannaa  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  iinn  yyoouurr  wwoorrkk  aarreeaa  aarree  aaddhheerreedd  ttoo  

  TToo  oobbsseerrvvee  AAsshhiiaannaa’’ss  EEqquuaalliittyy  &&  DDiivveerrssiittyy  &&  HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  ppoolliicciieess  aanndd  eennssuurree  aawwaarreenneessss  aanndd  

iinntteeggrraattiioonn  wwiitthh  aallll  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  BBoorroouugghhss  ooff  ooppeerraattiioonn  

  TToo  eennssuurree  aallll  mmeeeettiinnggss  aanndd  ttrraaiinniinngg  rreelleevvaanntt  ttoo  yyoouurr  rroollee  iinncclluuddiinngg  CCPPDD  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  rreettaaiinn  

ssttaattuuss  

  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  

  TToo  ccaarrrryy  oouutt  ootthheerr  ttaasskkss  aass  aarree  rreeaassoonnaabbllyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  hheellpp  tthhee  tteeaamm  ttoo  ddeelliivveerr  iittss  ggooaallss  aanndd  

hhaavvee  aa  fflleexxiibbllee  aapppprrooaacchh  ttoo  wwoorrkk  



 

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

nneecceessssaarryy  

  TToo  aatttteenndd  rreegguullaarr  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  aapppprraaiissaall  mmeeeettiinnggss  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

PPoosstt::  FFeemmaallee  CCoouunnsseelllloorr  &&  GGrroouupp  WWoorrkkeerr  

EEdduuccaattiioonn  &&  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  

  RReeccooggnniisseedd  pprrooffeessssiioonnaall  ccoouunnsseelllliinngg  qquuaalliiffiiccaattiioonn  wwiitthhiinn  oonnee  ooff  tthhee  tthheerraappeeuuttiicc  ddiisscciipplliinneess  --

((EEsssseennttiiaall))  

  BBAACCPP  aaccccrreeddiitteedd  oorr  wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  aaccccrreeddiittaattiioonn  --((EEsssseennttiiaall))  

  UUnniivveerrssiittyy  lleevveell  eedduuccaattiioonn--((DDeessiirraabbllee))  
  

EEXXPPEERRIIEENNCCEE  

EEsssseennttiiaall  

  AAtt  lleeaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss  ppoosstt  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eexxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthhiinn  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  aanndd  

ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  sseeccttoorr  iinn  aa  tthheerraappeeuuttiicc  sseettttiinngg      

  225500  HHoouurrss  ooff  cclliinniiccaall  eexxppeerriieennccee    

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  ffrroomm  aa  ttrraauummaa  ffooccuusseedd  mmooddeell  

  AAtt  lleeaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  

eexxppeerriieenncceedd  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  ee..gg..  pphhyyssiiccaall  oorr  sseexxuuaall  aabbuussee  iinncclluuddiinngg  cchhiillddhhoooodd  sseexxuuaall  aabbuussee  

  EExxppeerriieennccee  ooff  ccoouunnsseelllliinngg  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  hhaarrmmffuull  pprraaccttiicceess  iiee  ffeemmaallee  

ggeenniittaall  mmuuttiillaattiioonn,,  hhoonnoouurr  bbaasseedd  vviioolleennccee  aanndd  ffoorrcceedd  mmaarrrriiaaggee  

  EExxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  ddiivveerrssee  ccoommmmuunniittiieess  

  EExxppeerriieennccee  ooff  ddiirreecctt  wwoorrkk  wwiitthh  yyoouunngg  ppeeooppllee  

  EExxppeerriieennccee  ooff  ggrroouupp  wwoorrkk  
  

KKNNOOWWLLEEDDGGEE  

EEsssseennttiiaall  

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

CChhiilldd  PPrrootteeccttiioonn  PPrroocceedduurreess  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  kkeeyy  cchhiillddccaarree  aanndd  cchhiilldd  pprrootteeccttiioonn  rreesseeaarrcchh  

  KKnnoowwlleeddggee  ooff  aa  rraannggee  ooff  tthheerraappeeuuttiicc  mmooddeellss  ooff  iinntteerrvveennttiioonn  

  SSoouunndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  pprraaccttiiccee  

  SSoouunndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  aabboouutt  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  

  SSoouunndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ppuubblliicc  ppoolliiccyy  iissssuueess  ccoonncceerrnniinngg  pprroovviissiioonn  ffoorr  yyoouunngg  ppeeooppllee  

  MMuusstt  bbee  mmeemmbbeerr  ooff  rreeccooggnniisseedd  tthheerraappeeuuttiicc  bbooddyy  ii..ee..  BBAACCPP,,  UUKKCCPP  
  

SSKKIILLLLSS  &&  AABBIILLIITTYY  

EEsssseennttiiaall  

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

ootthheerr  pprrooffeessssiioonnaallss  

  TToo  bbee  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss,,  uussiinngg  aa  vvaarriieettyy  ooff  tthheerraappeeuuttiicc  sskkiillllss  aanndd  

tteecchhnniiqquueess  

  AAccttiivvee  lliisstteenniinngg  aanndd  ccoouunnsseelllliinngg  sskkiillllss  

  GGrroouupp  wwoorrkk  sskkiillllss  

  AAbbiilliittyy  ttoo  lliiaaiissee  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  ppeeooppllee  aatt  aa  vvaarriieettyy  ooff  lleevveellss  iinn  ssttaattuuttoorryy  aauutthhoorriittiieess  aanndd  ootthheerr  

aaggeenncciieess  

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

  AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  uunnddeerr  pprreessssuurree  aanndd  mmeeeett  ddeeaaddlliinneess  

  TToo  bbee  aabbllee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aaccccuurraattee  aanndd  uupp  ttoo  ddaattee  ccaassee  rreeccoorrddss  

 

 PPeerrssoonn  SSppeecciiffiiccaattiioonn  
 



 

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

  AAbbiilliittyy  ttoo  pprroobblleemm  ssoollvvee  aanndd  mmaannaaggee  ccoonnfflliicctt  

  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  

  AAbbiilliittyy  ttoo  aaddhheerree  ttoo  AAsshhiiaannaa’’ss  ppoolliicciieess  aanndd  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  aaiimmss  aanndd  pprriinncciipplleess  ooff  AAsshhiiaannaa  

NNeettwwoorrkk  

  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  
    

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  

  

  

  

  

  


