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Wie zijn wij
Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties, actief in 200
landen op het gebied van dringende noodhulp, heropbouw en ontwikkeling. In eigen land begeleiden wij
vluchtelingen.
Sinds 2015 beheert Caritas International een opvangcentrum voor asielzoekers in Scherpenheuvel. Het
opvangcentrum biedt aan 174 asielzoekers van verschillende nationaliteiten een tijdelijke thuis waar zij recht
hebben op materiële hulp, medisch en sociaal-juridische begeleiding en toegang krijgen tot activiteiten en
opleidingen.
Caritas International zoekt voor onmiddellijke Start-up:

Sociaal-juridisch begeleider (m/v)
Functiebeschrijving





Je staat samen met nog 3 andere collega’s in voor de sociaal-juridische begeleiding van de begunstigden.
Je volgt de asielprocedure en het recht op opvang van de begunstigden op en onderhoudt hiervoor de
nodige contacten met advocaten en andere juridische instanties.
Je verstrekt op een duidelijke en neutrale manier informatie en advies over de asielprocedure, andere
verblijfsprocedures en toekomstoriëntering aan de begunstigden.
Je begeleidt en ondersteunt de begunstigden in hun dagelijks leven in de verschillende aspecten van hun
leven afgestemd op de behoeften en op maat van de begunstigden.
o administratieve ondersteuning en opvolging van AI, arbeidskaart, bankrekening, rijbewijs, …
o inschrijving en opvolging scholen en vormingen
o begunstigden wegwijs maken in het aanbod vrijwilligerswerk, beroepsopleidingen en betaald werk
en hen hierin ondersteunen
o Individuele toeleiding naar hobby’s en buddy’s in samenspraak met begunstigden
o Bieden van (psycho)sociale hulpverlening om de draagkracht te verhogen en indien nodig
doorverwijzen naar externe professionele hulpverlening
o begunstigden naar autonomie begeleiden: de begunstigde in de regio oriënteren en hem steunen bij
de opbouw van een sociaal netwerk
o Handvaten aanreiken om het leven in een collectieve opvang te vergemakkelijken
o Opvolgen van het persoonlijk functioneren van begunstigden en hieraan de nodige acties koppelen
(vb. hygiëne in de kamer, samenleven, …)





Je stelt individuele sociale dossiers op en houdt deze up to date.
Je zorgt mee voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren en
signaleren volgens de voorgeschreven procedures.
Je neemt actief deel aan het multidisciplinair overleg.

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 bent empathisch, sociaal vaardig, communicatief en diplomatisch.
Je werkt nauwkeurig, 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.
Je beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands en Frans. Kennis van andere talen is een extra
troef.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je deelt de principes van Caritas International en kiest bewust voor een multiculturele werkomgeving.

Ons aanbod





Een voltijds contract van onbepaalde duur (37,5u/week), 4/5de tewerkstelling is bespreekbaar
Uurrooster van 9u tot 17u met 1 weekdag van 12u tot 20u
Een correcte verloning aangevuld met extra-legale voordelen: groepsverzekering, maaltijdcheques,
tussenkomt in vervoerskosten.
Een gevarieerde job in een boeiende omgeving

Geïnteresseerd?
Stuur uw CV en motivatiebrief voor 15 oktober 2018 naar cv@caritasint.be met de vermelding ‘SOCIAAL JURIDISCH
BEGELEIDER SCHERPENHEUVEL’ in het onderwerp van je mail.

