
                                                                     
 
 
 

 Caritas International zoekt  
EEN STAGIAIR(E) 

VOOR DE CEL EDUCATIE 
 

 
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: 
 
 

Onderhoudsmedewerker met technisch inzicht (m/v) 
 
 
Functiebeschrijving 

 

 Je voert herstellingen uit (bijv defecten aan verlichting, verwarming, sanitair, schilderwerken, …). 

 Je herstelt kamers terug naar hun oorspronkelijke staat na vertrek van begunstigden. 

 Je houdt toezicht op en controleert de veiligheid in het gebouw (alarmcentrale, brandblussers, …). 

 Je doet samen met begunstigden herstellingen (vb: fietsatelier, verven kamers, …). 

 Je onderhoudt het parkgebied samen met externe partners. 

 Je houdt toezicht op de werkzaamheden van externe partners (afvalophaling, herstellingen door 
externe bedrijven, …). 

 Je verzorgt de aankopen van diverse materialen nodig om reparaties uit te voeren. 

 Je verzorgt mee het vervoer van begunstigden naar dringende afspraken. 

 Je zorgt voor de technische ict ondersteuning (probleemoplossend werken bij storingen aan 
internet, wifi, …). 

 Je verzorgt  de inrichting van ruimten die een nieuwe bestemming krijgen. 

 Je verbetert bestaande technische processen. 

 Je zorgt mee voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren 
en signaleren volgens de voorgeschreven procedures. 
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Profiel 
 

 Je hebt een technische opleiding genoten en bij voorkeur reeds een ervaring als 
onderhoudsmedewerker. 

 Je hebt een goede kennis van elektriciteit, verwarming en sanitair en je bent vertrouwd met 
technische ict ondersteuning. 

 Je kan zelfstandig en planmatig werken 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. 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 
 
Geïntereseerd? 
 
Stuur uw CV en motivatiebrief voor 31 oktober 2018 naar cv@caritasint.be met de vermelding 
‘ONDERHOUDSMEDEWERKER SCHERPENHEUVEL’ in het onderwerp van je mail.  
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