
 

 

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 opvangcentrum te Scherpenheuvel zoeken wij een  
 

SOCIAAL BEGELEIDER (m/v) – contract bepaalde duur 6 maanden 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

 Als sociaal begeleider sta je in voor de kwalitatieve individuele sociale begeleiding en 
opvolging van personen die een asielaanvraag hebben ingediend en zijn toegewezen aan het 
opvangcentrum. Elke begeleider krijgt een aantal gezinnen / bewoners toegewezen, waarmee 
je regelmatig contact onderhoudt en een vertrouwensrelatie opbouwt. 

 Als centraal contactpunt bouw je als sociaal begeleider bruggen tussen verschillende diensten 
en de bewoner met betrekking tot volgende onderwerpen: psychosociaal, juridisch, 
administratief, medisch, gezinsleven, huisvesting, onderwijs, enz. 

 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. Je bemiddelt ook in conflicten of 

meningsverschillen bij bewoners. 
 Je zorgt mee voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement van het centrum en voor 

de orde, netheid en goede organisatie in het gebouw. 
 Je verzorgt de noodzakelijke administratie 
 Je zorgt voor een goede en correcte informatiedoorstroming tav je collega’s en externe 

partners en neemt actief deel aan overlegmomenten. 
 Je hebt binnen het centrum een verantwoordelijkheid tav een specifiek domein bv. opvolging 

school, vrijwilligerswerking, activiteiten,… . 
  



 

JOUW PROFIEL 

 Je hebt min. een bachelor-diploma in een ‘mens’-gerichte  opleiding 
 Je hebt zicht op de werking van het asielnetwerk en een goede kennis van de sociale kaart 

 Je hebt kennis van hulpverleningsmethodieken 

 Je hebt een goede kennis van de meest courante MS Office pakketten  

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Engels, Frans  

 Je bent bereid te werken in een shiftsysteem met weekendprestaties.  

 Je kiest bewust voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. 

 Je bent empathisch, sociaal vaardig, communicatief en diplomatisch. 

 Je werkt accuraat, bent analytisch en hebt een oplossingsgerichte aanpak. 

 Je bent georganiseerd, stressbestendig en hebt een uitstekend verantwoordelijkheidsgevoel 

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

ONS AANBOD 

Wij bieden jou :  
- Een contract van bepaalde duur op voltijdse basis met aanvang op 7 mei 2018 en einde op 18 
november 2018 
- Een correcte verloning aangevuld met een premie voor het shift-werk en extralegale voordelen 
(groepsverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst in de vervoerskosten,..). 
- Een gevarieerde job in een boeiende omgeving.  
 
Plaats van tewerkstelling: SCHERPENHEUVEL 

GEÏNTERESSEERD? 

Bezorg ons dan zo snel mogelijk (uiterlijk 2 april 2018) je cv en motivatiebrief : naar cv@caritasint.be met 
de vermelding ‘SOCIAAL BEGELEIDER SCHERPENHEUVEL’ in het onderwerp van je mail. Selectiegesprekken 
zijn voorzien op 11 april 2018. 
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