
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  
 

POLYVALENT MEDEWERKER – contract bepaalde duur 6 maanden  

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als polyvalent medewerker sta je samen met je collega’s in voor de dagelijkse werking van het 

opvangcentrum. Je neemt een breed pallet van taken op ten aanzien van onze bewoners en de 

verschillende aspecten van het leven in een opvangcentrum : zowel logistieke als ondersteunende 

taken.  

Je past hierbij de principes van Caritas International toe en draagt in jouw werk bij tot een aangenaam 

samenleven.  

Jouw belangrijkste taken zijn :  

- Opvolging en begeleiding van onze bewoners :  

o Je staat in voor het onthaal van nieuwe bewoners en hun vertrek (klaarmaken kamers, 

in- en out-take bewoners, interne verhuis) 

o Je organiseert de gemeenschapsdiensten. Dit houdt in de verdeling, uitvoering en 

controle er van. 

o Je zorgt voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement en voert hiervoor 

regelmatige kamercontroles uit. 

o Je bemant op bepaalde momenten het onthaal of tv-zaal en bent hierbij eerste 

aanspreekpunt voor bewoners 

 

- Logistieke ondersteuning :  

o Je staat in voor de maaltijdbedeling 

o Je beheert de stock en doet hiervoor de nodige bestellingen 

o Je staat in voor het klaarmaken van babypakketten en de lakenwissel 

o Je houdt toezicht op de algemene netheid van de leefruimtes en het gebouw 



o Je ondersteunt de technische dienst indien gevraagd 

 
- Teamwerk 

o Je neemt deel aan de dagelijkse briefing en aan de teamvergaderingen 
o Je steekt een handje toe bij andere diensten  

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 vroege en late shiften  (voornamelijk late shiften van 14u tot 22u), 
in het weekend (1 op 4) en op feestdagen. 

 Je kiest bewust voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. 
 Je bent bereid de handen uit de mouwen te steken waarbij je je proactief en flexibel opstelt  
 Je bent sociaal vaardig, communicatief en diplomatisch. 
 Je bent organisatorisch sterk en stressbestendig. 
 Je werkt graag in team en hebt een positieve , constructieve houding 

 
ONS AANBOD 
Wij bieden jou :  
- Een voltijds contract van bepaalde duur van 6 maanden.  
- Een correcte verloning aangevuld met een premie voor het shift-werk en extra-legale voordelen 
(groepsverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst in de vervoerskosten,..). 
- Een gevarieerde job in een boeiende omgeving.  
- Je werkt in team onder supervisie van de verantwoordelijke ondersteuningsdiensten van ons 
centrum. 
 
Plaats van tewerkstelling: SCHERPENHEUVEL 

GEÏNTERESSEERD ? 

Bezorg ons dan zo snel mogelijk (uiterlijk 20 april 2018) je cv en motivatiebrief : naar cv@caritasint.be 
met de vermelding ‘POLYVALENT SCHERPENHEUVEL’ in het onderwerp van je mail. Selectiegesprekken zijn 
voorzien op 25 april 2018. 
 
 

 

 
 

 
 
 

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

