
 
 
 
 
 Caritas International zoekt  
EEN STAGIAIR(E) 
VOOR DE CEL EDUCATIE 
 
 
 
Caritas International Belgium (www.caritasinternational.be) is een NGO die de slachtoffers van 
oorlogen, natuurrampen, migratie en armoede wil helpen. De organisatie verricht zowel in het 
buitenland activiteiten door middel van humanitaire en ontwikkelingsprojecten (Afrika, Midden-
Oosten, Azië, Haïti, Balkan) en in België via de opvang en sociale begeleiding van asielzoekers en 
migranten, integratie van erkende vluchtelingen en vrijwillige terugkeer en duurzame reïntegratie 
in het land van herkomst. 
 
Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties, 
Caritas Internationalis, die in 200 landen en regio’s samenwerken. 
 
Om de administratieve en financiële dienst van het departement Asiel en Migratie te versterken, 
zoeken wij een 

Tweetalige (NL/FR) Administratief Huurbeheerder (m/v) 
 
Plaats van tewerkstelling : Brussel 
Contract van onbepaalde duur 
 
De administratieve huurbeheerder (m/v) werkt binnen de administratieve en financiële afdeling 
van de afdeling Asiel en Migratie onder toezicht van de Financieel en Administratief Coördinator 
Asiel en Migratie. Deze dienst bestaat uit 7 personen. 
De Administratief Huurbeheerder is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de 
woningen die beschikbaar zijn voor de begunstigden van de projecten van Caritas International. 

FUNCTIE 

hij / zij zal verantwoordelijk zijn voor: 

 de opvolging van de betalingen aan de eigenaars van de huur en kosten  

 de opvolging van de energiefacturen (elektriciteit, gas, water) en administratief beheer van 
de leveranciers 

 de opvolging van andere facturen en andere administratieve behoeften in verband met 
huisvesting (onderhoud, technische interventies in de gebouwen in het immobiliënpark, 
gemeentelijke belastingen, enz.) 

 het beheer van woninggegevens in de database 

 het beheer van de verwerking van documenten met betrekking tot huisvesting 
(huurcontract, inventaris, huurgarantie, energieherstel, Huishoudelijk Reglement, ...) 

 de administratieve opvolging van bepaalde familiebegunstigden die in deze woningen 
verblijven 

 andere missies / opdrachten op verzoek van zijn/haar verantwoordelijken  
  

Caritas International cherche 

Un (e) Gestionnaire(e) Finances et audits temps plein  (H/F) 

Caritas International zoekt 

TWEETALIGE NL/FR ADMINISTRATIEF HUURBEHEERDER (m/v)  
voor de hoofdzetel in Brussel 



PROFIEL  

 Opleiding :  boekhouding, economie, menswetenschappen, commercieel secretariaat, ... 

 Ervaring in vergelijkbare functies met betrekking tot huurbeheer is een troef 

 Tweetalig Frans / Nederlands. Vlot gebruik van het Engels is een extra troef 

 Goede kennis van Microsoft Office (inclusief de belangrijkste: Excel, Word, Outlook), 
kennis van boekhoudsoftware is een troef 

 Organisatietalent, prioriteiten stellen (deadlines), nauwkeurigheid en flexibiliteit 

 Nauwgezet, strikt en tegelijkertijd flexibel, communicatief, veelzijdig 

 Bekwaam om zowel in team als zelfstandig te werken 

 De Caritas-waarden delen 

 Onmiddellijke beschikbaarheid 

ONS AANBOD 

Een voltijds contract van onbepaalde duur, groepsverzekering, 13de maand, maaltijdcheques en 
een tegemoetkoming woon-werk verkeer. 

CONTACT  

Stuur vóór 05/11/2017 uw cv met motivatiebrief tav Dienst Recrutering, via cv@caritasint.be met 
de vermelding HUURBEHEER in het onderwerp van uw mail. 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/caritasintbe
https://www.youtube.com/user/caritasintbe
https://twitter.com/caritasintbe
https://www.linkedin.com/company/caritasintbe

