
 

 

 

 

 

 

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 voor 

onmiddellijke indiensttreding een:  

NEDERLANDSTALIGE VERPLEEGKUNDIGE (M/V) ANTWERPEN. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Je functioneert binnen een multidisciplinair team: sociaal assistenten, coaches, technische ploeg, coördinator. Je bent het 

aanspreekpunt voor alle medisch gerelateerde vragen, zowel voor het medisch doelpubliek, je collega’s als externe 

zorgverstrekkers.  

Belangrijkste taken:  

 Je evalueert samen met de coördinator en sociaal assistent de aanvraag tot installatie wat betreft de logistieke 
haalbaarheid in de woonst en het gevraagde zorgaanbod.  

 Je zorgt voor continuïteit in de doorstroming van medisch relevante informatie tussen centrum, collega’s en 
extern zorgnetwerk.  

 Je verleent speciale aandacht aan de evaluatie van de medische problematiek van de asielzoeker/erkende en je 
vormt samen met de sociaal assistent  de spil in de organisatie van het zorgaanbod: contacten met huisarts en 
eerstelijns zorgverstrekking (thuisverpleging, kine, huishoudelijke hulp, etc…) 

 Je zorgt ervoor dat het medisch dossier perfect is bijgehouden, en je bent verantwoordelijk voor de aanvraag van 
ten laste names.  

 Je bent nauw betrokken bij je cliënten, je voorziet permanentiemomenten en frequente huisbezoeken. 
 Je zet in op preventie.  
 Je onderhoudt goede contacten met de medische referent van de koepelorganisatie.  
 Je draagt bij tot het in stand houden en de uitbouw van een sterk zorgnetwerk.  
 Je werkt samen met de sociaal assistent/coach aan een toeleiding naar een geschikt zorgaanbod bij uitstroom: 

beschut wonen, RVT, enz. 
  

Caritas International zoekt een 

Nederlandstalige Verpleegkundige (m/v) Antwerpen. 



PROFIEL 

 Je bent een gediplomeerde verpleegkundige. Specialisatie psychiatrie en/of ervaring is gewenst.  
 Je hebt op zijn minst één jaar ervaring in het werken met zwaar zorgbehoevende cliënten (bedlegerig, 

dialysepatiënten, palliatieve zorgen, beperkte mobiliteit, psychiatrische problematiek). 
 Ervaring in het werken met asielzoekers/erkende vluchtelingen is een troef.  
 Je hebt kennis van de sociale wetgeving en de vreemdelingenwetgeving. 
 Je hebt kennis van de Sociale Kaart Antwerpen.  
 Je houdt het medisch dossier perfect in orde.  
 Je kan nauwgezet en zelfstandig werken.  
 Je houdt het hoofd koel in crisissituaties.  
 Je bent perfect tweetalig (Nl-Fr); bijkomende talen zijn een pluspunt 
 Je bent vlot in de omgang en bereid om in een dynamische ploeg te werken.  
 Rijbewijs B.  
 Je woont bij voorkeur in Antwerpen.  

AANBOD 

Contract onbepaalde duur , groepsverzekering, eindejaarspremie, maaltijdcheques en een tegemoetkoming woon-werk 

verkeer. Plaats van tewerkstelling : Antwerpen. 

KANDIDATUREN 

Stuur je cv met motivatiebrief  voor 30/11/2018  naar  Servranckx Sylvia èn Florence Lobert , 

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

Sollicitatiegesprekken worden voorzien in de week van 12/11/2018. 
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