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

WIE ZIJN WIJ? 

Caritas International België (www.caritasinternational.be) is een NGO met als missie  de 
ondersteuning van slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land door 
humanitaire en ontwikkelingsprojecten (Afrika, Midden-Oosten, 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.  
 
Caritas International is de Belgische schakel van één van de grootste internationale netwerken, 
Caritas Internationalis, die 165 katholieke organisaties omvat die samenwerken in 200 landen en 
regio’s. 
 
Wij zoeken voor de zetel in Brussel: 

Een hoofd-Receptionist (m/v) 

FUNCTIE 

Als Hoofd Receptionist ben jij het visitekaartje van onze organisatie en medeverantwoordelijk om 
de bezoekers en bellers een fijne ervaring bij ons te geven. Je bent verantwoordelijk voor het 
runnen van de receptie en stuurt naast het eigenlijke receptiewerk ook de andere leden van het 
receptieteam aan. 

WIE BEN JIJ? 

Een gastheer/gastvrouw met passie voor de ngo-wereld, die de bezoekers en bellers wil 
verwelkomen met een lach. Je bent iemand die iedere situatie als een uitdaging ziet. Je bent 
nieuwsgierig, accuraat en wil alles tot in de puntjes uitzoeken. Je houdt van aanpakken en gaat 
nauwkeurig te werk. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als op schrift. Je houdt ervan 
om snel te schakelen, en om zowel contact te onderhouden met interne en externe relaties. Je hebt 
oog voor detail en bent administratief zeer sterk. Je staat sterk in je schoenen.  Je bent flexibel 
opgesteld. 

WAT GA JE BIJ ONS DOEN? 

Een professioneel onthaal verzekeren dat een bevestiging vormt van het kwalitatief imago van 
Caritas International aan de bezoekers en bellers en het personeel, vrijwilligers, stagiaires, 
huurders, …  

1. Een aangenaam en professioneel welkom verschaffen aan bezoekers, hen registreren, 
bezoekersbadge bezorgen, in de wachtkamer installeren, de juiste interne persoon 
contacteren, in goede samenwerking met de de sociale dienst of andere diensten in huis. 

2. Binnenkomende telefoonoproepen behandelen 
3. Ingaande en uitgaande post behandelen  
4. Vergaderzalen reserveren en de juiste instructies doorgeven aan de interne diensten 

Caritas International cherche 

Un (e) Gestionnaire(e) Finances et audits temps plein  (H/F) 
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http://www.caritasinternational.be/


5. Kantoormateriaal verschaffen aan het personeel. 
6. Administratieve taken zoals bestellingen van lunch, opvolgen van liftpannes, kopiëren, 

klasseren, intikken, lay-out verzorgen, ... van documenten, … 
7. Het personeel verderhelpen met hun specifieke informatievragen  
8. Aanplakborden, informatie en bedrijfspubliciteit voor bezoekers actueel houden 
9. De toegang van personen binnen de organisatie opvolgen 

 

PROFIEL 

 Klantgericht zijn  

 Een glimlachende, verwelkomende positieve persoonlijkheid 

 Verzorgd voorkomen 

 Tweetalig Frans/Nederlands, kennis van het Engels en andere talen is een troef 

 De werking van een telefooncentrale en frankeermachine begrijpen en ze kunnen 
bedienen 

 IT : Zeer goed Office programma’s beheersen : Outlook, Word, ..  

 Zelfstandig en in team kunnen werken  

 Plannings kunnen opmaken 

 Georganiseerd, polyvalent 

 Discreet en diplomatisch 

 Graag omgaan met andere culturen 

 De waarden van Caritas International onderschrijven  

WAT BIEDEN WE JOU? 

Een contract van onbepaalde duur, voltijds (deeltijds te bespreken), groepsverzekering, 
eindejaarspremie, maaltijdcheques, tussenkomst in het woon-werkverkeer. 

SOLLICITEREN 

 Graag vóór 19/03/2018 uw cv, vergezeld van uw motivatiebrief sturen naar Dienst 
Recrutering, e-mailadres cv@caritasint.be met de vermelding RECEP in het onderwerp van 
uw mail. 

 Meer info over ons op www.caritasinternational.be   
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