
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wie zijn wij  
 
Caritas International staat in voor de opvang en begeleiding van de meest kwetsbare asielzoekers in individueel 
logement, en dit gedurende de periode van hun asielprocedure. Daarnaast begeleidt zij mensen met verblijfsstatuut 
tijdens hun transitie periode. In het kader van haar conventie met Fedasil rond de opvang van asielzoekers met 
medische problematiek en de begeleiding naar autonomie van erg zorgbehoevende mensen met verblijfsstatuut 
zoeken we een:  
 
 

Functiebeschrijving 
 

Caritas International beheert een woningenpark dat ter beschikking staat van asielzoekers en vluchtelingen. De 
woning- en logistiekbeheerder beheert 80 woningen die nodig zijn voor de verschillende opvangprojecten van 
Caritas International en die zich in Charleroi, Brussel en Mechelen bevinden.  
De woning- en logistiekbeheerder is de referentiepersoon voor de logistieke vragen van de gedelocaliseerde 
kantoren.  
 

 U bent verantwoordelijk voor de hoeveelheid, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de woningen.  

 U zorgt voor de eerste contactname met de eigenaars tot de ondertekening van het contract.  

 U verzekert de relaties met de eigenaars betreffende de administratieve en financiële opvolging van de 
woningen en de werken die hieraan verbonden zijn. 

 U zoekt nieuwe woningen in de zones die bepaald worden door de coördinatie en volgens de 
“kwaliteits”criteria van de dienst. 

 U plant het werk van de techniekers in volgens de prioriteiten die u gegeven worden door uw 
verantwoordelijke.  

 U doet de dagelijkse opvolging van de herstellingen en het onderhoud per technieker 

 U behandelt de problemen die door de sociale begeleiders werden gemeld. 

 U maakt interne plaatsbeschrijvingen en plaatsbeschrijvingen bij vertrek van de families. 

 U plant het onderhoud van de verwarmingssystemen in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

 U bezoekt geregeld bewoonde woningen samen met de maatschappelijk werker. 

 U organiseert vergaderingen met sociale begeleiders en de betrokken technici. 

 U zorgt voor de algemene logistiek van de gedelocaliseerde kantoren.  

 
Profiel 
 

• U beschikt over een diploma hogere studies. 

• U bent perfect tweetalig Fr/Nl. 

• U kunt autonoom werken. 

• U bent een kundig onderhandelaar en u verdedigt de waarden van onze organisatie. 

• U heeft de nodige competenties in teambeheer en u bent efficiënt in het opstellen van werkplanningen. 

• U hebt al in de bouwsector gewerkt en heeft ervaring met onroerend goed. 

• U kent de bouwnormen en de verschillende woningcodes. 

• U bent geïnteresseerd in de sector asiel en migratie. 

Caritas International zoekt een 

WONING- EN LOGISTIEK BEHEERDER (m/v) 
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• U bent in het bezit van een rijbewijs B in regel. 

• U bent gemotiveerd en bereid u te integreren in een dynamisch team. 
 

 

Aanbod 
 

Een voltijds contract van onbepaalde duur, groepsverzekering, eindejaarspremie, maaltijdcheques en een 
interventie in de transportkosten domicilie-kantoor.  
 
 

Kandidaturen 
 

Stuur ons vóór 29 oktober 2018 per mail uw motivatiebrief en cv naar dienst Rekrutering via cv@caritasint.be met 
de melding « Woningbeheerder » in het onderwerp van uw mail.  
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