
       

 

 

 

 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Caritas International staat in voor de opvang van asielzoekers in individueel logement, en dit 
gedurende de periode van hun asielprocedure. In het kader van haar conventie met Fedasil rond de 
opvang van asielzoekers met medische problematiek zoeken  we :  

SOCIAAL ASSISTENT (M/V) ANTWERPEN. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

 De Sociaal Assistent is de eerste contactpersoon van de aan Caritas toegewezen asielzoekers 
met medische problematiek. Zij/hij evalueert samen met de coördinator de aanvraag tot 
installatie wat betreft de logistieke haalbaarheid in de woonst en het gevraagde zorgaanbod.  

 De Sociaal Assistent verleent speciale aandacht aan de evaluatie van de medische problematiek 
van de asielzoeker en is de spil in de organisatie van het zorgaanbod: contacten met huisarts 
en eerstelijns zorgverstrekking (thuisverpleging, kine, huishoudelijke hulp, etc…) Zij/hij wordt 
hierin ondersteund door een collega verpleegkundige.  

 De Sociaal Assistent verzekert de administratieve, juridische en financiële opvolging van elke 
asielzoeker en verzorgt tevens de sociale opvolging,  

 De opvolging gebeurt door permanentiemomenten te voorzien en via frequente huisbezoeken.  

PROFIEL 

 Hogere Opleiding, profiel sociaal assistent (bachelor of master), ervaring met asielzoekers is 
een troef 

 Kennis van de sociale wetgeving en de vreemdelingenwetgeving 
 Kennis van het sociaal netwerk 
 Affiniteit met medische problematieken is een pluspunt.  
 Het administratief sociaal dossier perfect in orde brengen/houden 
 Nauwgezet en zelfstandig kunnen werken  
 Perfect tweetalig (Nl-Fr); bijkomende talen zijn een pluspunt 
 Vlot in de omgang en bereid om in een dynamische ploeg te werken 
 Rijbewijs B en bereid tot geregelde verplaatsingen in België 

  

Caritas International zoekt een 

SOCIAAL ASSISTENT ANTWERPEN (M/V) 



AANBOD  

Contract onbepaalde duur, groepsverzekering, eindejaarspremie, maaltijdcheques en een 

tegemoetkoming woon-werk verkeer. 

KANDIDATUREN 

Stuur voor 22/11/2018 uw cv met motivatiebrief tav Sylvia Servranckx en Florence Lobert, 

s.servranckx@caritasint.be; f.lobert@caritasint.be  

Gesprekken gaan door in de week van 26/11/2018.  
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