
     
 

 

 

 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: 
 
 

Meerdere polyvalent medewerkers (m/v) 
 
 

Functiebeschrijving 
- Je bemant het onthaal of gemeenschappelijke ruimtes en bent hierbij eerste aanspreekpunt voor 

de begunstigden. 
- Je staat in voor het onthaal van nieuwe begunstigden en hun vertrek en doet hiervan de 

administratieve opvolging (klaarmaken kamers, in- en out-take bewoners, opvolgen van interne 
verhuizen). 

- Je volgt de gemeenschapsdiensten op. Dit houdt in de uitvoering en controle er van. 
- Je zorgt mee voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren 

en signaleren volgens de voorgeschreven procedures. 
- Je voert regelmatige kamercontroles uit en maakt hiervan een rapportage. 
- Je staat in voor de maaltijdbedeling. 
- Je staat in voor de lakenwissel en de bedeling van babyproducten. 
- Je beheert mee de vestiaire en plant een maandelijks bezoek aan de vestiaire met de begunstigden. 
- Je verzorgt mee het vervoer van begunstigden naar dringende afspraken. 
- Je zorgt mee voor aan aangenaam samenleven door te bemiddelen en sensibiliseren. 

 
 

 
Profiel 
 

 Je hebt min. een diploma hoger middelbaar onderwijs in logistieke of een ‘mens’-gerichte  
opleiding of hebt een eerste relevante werkervaring in een gelijkaardige context. 

 Je bent bereid te werken in shiften van 12u (van 8u tot 20u) op weekdagen, in het weekend en op 
feestdagen. 

Caritas International zoekt 
MEERDERE POLYVALENT MEDEWERKERS 

OPVANGCENTRUM SCHERPENHEUVEL 



 Je bent bereid de handen uit de mouwen te steken waarbij je je proactief en flexibel opstelt. 
 Je bent empathisch, sociaal vaardig, communicatief en diplomatisch. 
 Je bent organisatorisch sterk en stressbestendig. 
 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) 

 Shiften van 8u tot 20u – systeem van zelfroostering – maximum 5 shiften opeenvolgend 

 Een correcte verloning aangevuld met extralegale 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 
‘POLYVALENT MEDEWERKER SCHERPENHEUVEL’ in het onderwerp van je mail.  
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