
 
 
 
 
 Caritas International zoekt  
EEN STAGIAIR(E) 
VOOR DE CEL EDUCATIE 
 

WIE ZIJN WIJ? 

Caritas in Belgium 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 en opleidingen. 
 
Voor ons centrum te Scherpenheuvel zoeken wij, voor onmiddellijke indiensttreding, een  

NACHTBEGELEIDER (m/v)  

FUNCTIEBESCHRIJVING 

• Je verzekert een rustige nacht voor de bewoners van het opvangcentrum 
• Je zorgt voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement 
• Je organiseert en regelt het praktische/logistieke werk van de vooravond en de ochtend 

(ontbijt omkaderen,…) 
• Je zorgt mee voor de orde, netheid en goede organisatie in het gebouw. 
• Je verzorgt de noodzakelijke administratie 
• Je zorgt voor een goede en correcte informatiedoorstroming naar de dagploeg en neemt 

actief deel aan overlegmomenten. 
• Je bent aanspreekpunt voor onze bewoners en zorgt hierbij voor een goede 

communicatie. 
Je bemiddelt ook in conflicten of meningsverschillen bij bewoners. 

• In jouw werk pas je de principes van Caritas toe en draag je bij tot een aangenaam 
samenleven. 
Je zorgt mee voor een rustige sfeer in het centrum. 

JOUW PROFIEL  

 Je hebt min. een diploma hoger middelbaar onderwijs in een ‘mens’-gerichte  opleiding 
of hebt een eerste relevante werkervaring in een gelijkaardige context. 

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

 Je bent bereid te werken in nachtdiensten met weekendprestaties.  

 Je kiest bewust voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. 

 Je bent sociaal vaardig, communicatief en diplomatisch. 

 Je bent georganiseerd, stressbestendig en hebt een uitstekend 
verantwoordelijkheidsgevoel 

 Je bent flexibel en polyvalent. 

 Je werkt graag in team en hebt een positieve, constructieve houding 

Caritas International cherche 

Un (e) Gestionnaire(e) Finances et audits temps plein  (H/F) 
Caritas in Belgium zoekt een 

te Scherpenheuvel  



ONS AANBOD 

Wij bieden jou :  
- Een tijdelijk vervangingscontract op voltijdse basis 
- Een correcte verloning aangevuld met een premie voor het shift-werk en extra-legale voordelen 
(groepsverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst in de vervoerskosten,..). 
- Uurrooster : 7 nachten werken, 7 dagen rust. 
- Een gevarieerde job in een boeiende omgeving.  
 
Plaats van tewerkstelling: SCHERPENHEUVEL 

CONTACT  

Bezorg ons dan zo snel mogelijk (uiterlijk 15 december 2017) je cv en motivatiebrief : naar 
cv@caritasint.be met de vermelding ‘NACHT’ in het onderwerp van je mail. 
 

 

 
 

 
 

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

