
 

 
 
 

 Caritas International zoekt  
EEN STAGIAIR(E) 

VOOR DE CEL EDUCATIE 
 

 
 

WIE ZIJN WIJ? 

Caritas International beheert sinds november 2015 een opvangcentrum voor asielzoekers in 
Scherpenheuvel. Het centrum kan 174 personen van verschillende nationaliteiten opvangen. 
Asielzoekers hebben het recht op opvang gedurende de hele asielprocedure. Deze opvang bevat 
accommodatie, maar ook maaltijden, kleding, medische bijstand, sociale en psychologische 
begeleiding, toegang tot rechtsbijstand, een dagvergoeding en opleidingen. 
 
Voor ons centrum te Scherpenheuvel zoeken wij, voor onmiddellijke indiensttreding, een  
 

ONTHAAL- & ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v)  
 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
Als onthaal- en administratief medewerker beheer je samen met je collega de receptie en het onthaal 
van ons centrum. Je bent een aanspreekpunt  voor onze bewoners, bezoekers, buurt, leveranciers, 
pers, … . 
 
Jouw taken :  
 
Onthaal :  

 Info en doorverwijzing, zowel tav onze bewoners en bezoekers als tav de buurt, leveranciers,… 
 In en outs registreren 
 Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken  
 Beantwoorden en verwerken van e-mails, faxen, interne en externe correspondentie 
 Beheren van de post en aangetekende brieven 

 
Administratieve taken :  

 Algemene administratieve ondersteuning  
 Interne en externe communicatie-opdrachten : intern naar onze bewoners, extern naar de 

buurt 
 Voorbereidende taken ifv een correcte boekhouding en het maandelijks boekhouddossier in 

samenwerking met de verantwoordelijke ondersteuningsdiensten 
 Een accurate verwerking van facturen, leveringsbonnen en onkostennota’s 
 De kassa van het opvangcentrum beheren en zorgen voor de wekelijkse uitbetaling van zak- en 

jobgeld tav onze bewoners 
 
 

Caritas Vlaanderen zoekt 
ONTHAAL- EN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

TE SCHERPENHEUVEL  
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JOUW PROFIEL 

 Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands,  en een goede basiskennis van Frans en 
Engels  

 Je hebt ervaring in administratie en/of in een onthaalfunctie . Kennis van office management 
en boekhouding is een pluspunt. 

 Je houdt van multiculturele contacten 
 Je hebt een goede kennis van MS Office en MS Excel 
 Je bent klantgericht, communicatief en diplomatisch. 
 Je bent organisatorisch sterk, stressbestendig en een echte teamplayer , polyvalent en 

dynamisch. 
 

ONS AANBOD 

Wij bieden jou :  
 
- Een voltijds contract van onbepaalde duur.  
- Een correcte verloning aangevuld met extra-legale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques, 
tussenkomst in de vervoerskosten,..). 
- Een gevarieerde job in een boeiende omgeving.  
- Je werkt samen met je collega-onthaalmedewerker in team, onder supervisie van de 
verantwoordelijke ondersteuningsdiensten van ons centrum. 
 
Plaats van tewerkstelling: SCHERPENHEUVEL 
 

GEÏNTERESSEERD ? 

Bezorg ons dan zo snel mogelijk (uiterlijk 22 oktober 2017) je cv en motivatiebrief : naar 
g.claeys@caritasint.be met de vermelding ‘ONTHAAL’ in het onderwerp van je mail. 
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