
     

 

 

 

 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Het Centrum voor Algemeen Welzijn Brabantia is er voor iedereen, ongeacht zijn of haar politieke, culturele, raciale, 

filosofische, religieuze of seksuele overtuiging. Het Centrum groepeert vier actieve verenigingen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Het dagelijks werk kan worden samengevat als ‘Sociale integratie en de strijd tegen armoede”. 

Hierbij heeft elke medewerker speciaal aandacht voor de eigenheid, de levensomstandigheden en de veerkracht van 

iedereen die op ons beroep doet. 

 

Caritas International België is een NGO met als missie  de ondersteuning van slachtoffers van geweld, natuurrampen en 

armoede, in hun eigen land door humanitaire en ontwikkelingsprojecten (Afrika, MiddenOosten, Azië, Haïti, Balkan) en in 

België door opvang en sociale begeleiding van asielzoekers en migranten, integratie van erkende vluchtelingen, vrijwillige 

terugkeer en duurzame re-integratie in het land van herkomst.   

 
Ter versterking van onze gemeenschappelijke HR-dienst zoeken wij een enthousiaste nieuwe collega :  

 
Medewerker HR- en personeelsadministratie (m/v) 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als HR-medewerker bied je all-round administratieve ondersteuning tav de verschillende opdrachten van onze HR-dienst. 
Binnen deze dienst werken we samen aan het beheren van de personeels- en salarisadministratie en de ontwikkeling en 
uitvoering van het HR-beleid. 
 
Jouw takenpakket omvat diverse administratieve ondersteunende taken. Door actief en gemotiveerd bezig te zijn met de 
operationele HR-taken draag je bij aan een kwalitatief personeelsbeleid :  
 

 Je zorgt voor een correcte personeelsadministratie : beheer vd personeelsdossiers, registratie en 

opvolging afwezigheden, administratie mbt personeelsgebonden verzekeringen, 

vormingenregistratie, … . 

 In samenwerking met de personeelsverantwoordelijke doe je de nodige voorbereidingen tav het 

payrollbeheer via het sociaal secretariaat 

 Je zorgt voor de administratieve ondersteuning tav het wervings-en selectieproces en het onthaal van 

nieuwe medewerkers. 

 Je beantwoordt praktische HR-gerelateerde vragen van medewerkers 

 In de uitvoering van jouw taken denk je mee na over het verder optimaliseren van onze HR-

administratieve processen en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening . 

 … 

 

 

CAW Brabantia en Caritas International zoeken een 

MEDEWERKER HR- EN PERSONEELSADMINISTRATIE (M/V) 



JOUW PROFIEL 

 Je beschikt over een bachelor diploma en/of een relevante ervaring in personeels-en loonadministratie. 
 Je bent tweetalig Nederlands-Frans in woord en geschrift   
 Je bent een administratieve duizendpoot en kan het hoofd bieden aan wisselende prioriteiten in een organisatie in 

verandering 
 Je bent vertrouwd met sociale wetgeving en je zoekt graag zaken uit. 
 Je kan goed werken met MS Office. 
 Je werkt correct en nauwkeurig. 
 Je werkt pro-actief en hebt een oplossingsgerichte aanpak. 
 Je bent een echte team-player , enthousiast, gedreven en flexibel. 
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden, bent discreet, integer en diplomatisch en bent een aangename 

vriendelijke gesprekspartner. 

ONS AANBOD 

Wij bieden jou een voltijds contract van onbepaalde duur, een correcte verloning en een gevarieerde job in een boeiende 
omgeving met ruimte voor autonomie en  initiatief. 

Plaats van tewerkstelling: BRUSSEL 

BEN JE GEÏNTERESSEERD ? 

Bezorg ons dan zo snel mogelijk (uiterlijk 11 maart 2018) je cv en motivatiebrief : naar cv@caritasint.be met de 
vermelding 'Kandidatuur HR' 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

