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

WIE ZIJN WIJ? 

Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties 
die in 200 landen actief zijn in crisishulp, heropbouw en ontwikkeling. 
In eigen land begeleiden wij met een tachtigtal gespecialiseerde sociaal begeleiders vreemdelingen 
tijdens hun migratieparcours.  
Het Departement Asiel en Migratie heeft 7 verschillende actiedomeinen: eerstelijnszorg 
maatschappelijk werk migranten, gezinshereniging, integratie van erkende vluchtelingen, opvang 
van asielzoekers, voogdij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, vrijwillige terugkeer en 
detentie in gesloten centra. 
 
Het Departement Asiel en Migratie is op zoek naar een Nederlandstalige Jurist(e) 
voor een contract van onbepaalde duur op de hoofdzetel in Brussel. 
 

WAT GA JE DOEN?  

De aan te werven jurist(e) zal in tandem met de huidige juriste binnen het Departement Asiel en 
Migratie onder meer de volgende taken opnemen:  

• Dagelijkse adviesverlening in tweede lijn aan de sociaal begeleiders van het 
Departement Asiel en Migratie (telefoon, e-mail, raadplegingen) inzake het 
vreemdelingenrecht (asiel en internationale bescherming, gezinshereniging, 
regularisatie, niet-begeleide minderjarigen…) en de sociale rechten van migranten 
(opvang van asielzoekers, OCMW steun, recht op woning…). Gezien de rol van Caritas 
als opvangpartner, zullen de juristen ook het aanspreekpunt zijn voor de verschillende 
opvangprojecten en advies geven rond de asielprocedure en het recht op opvang van de 
bewoners. 

• Belgische en Europese wetgeving en rechtspraak opvolgen om praktische informatie aan 
het doelpubliek te verstrekken. 

• Redactie van toegankelijke juridische teksten en andere verslagen (o.m. voor het 
magazine Vluchtschrift van Caritas International). 

• Vormingen geven aan de sociaal begeleiders van Caritas International en hen regelmatig 
informeren over de actualiteit. 

• Ondersteuning van het team Advocacy binnen Caritas International.  

 

PROFIEL 

• Master in de Rechten 
• Nederlandstalig, met zeer goede kennis van het Frans en het Engels  
• Kennis van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder de opvangwet, bewezen 

ervaring in het werkveld  
• Kritisch kunnen analyseren 
• Schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 

Caritas International cherche 

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

Nederlandstalige jurist(e) (m/v) 

http://www.caritasinternational.be/nl/publicaties-multimedias/
http://www.caritasinternational.be/nl/publicaties-multimedias/


• Leergierig en enthousiast om eigen kennis te verbreden 
• In team kunnen werken, zelfstandig, nauwkeurig en gemotiveerd 
• Gedreven zijn door mensenrechten en de eerbiediging ervan 

 

WAT BIEDEN WE JOU? 

Een aangename werksfeer binnen een dynamisch team en de mogelijkheid om dagelijks bij te 
leren.  

Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur, groepsverzekering, maaltijdcheques, 
eindejaarspremie en een tegemoetkoming woon-werkverkeer.  

Uitgebreide vormingsmogelijkheden. 

CONTACT  

 Stuur vóór 19 maart 2018 uw curriculum vitae met motivatiebrief t.a.v. Dienst Recrutering, 
cv@caritasint.be, met vermelding JUR in het onderwerp van uw mail. 

 Meer info over ons op www.caritasinternational.be   
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