
       

 

 

 

 
Caritas International behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties die in 200 landen 

actief zijn in noodhulp, heropbouw en ontwikkeling. 

In België, staan wij 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  wij voor ons bureau in Antwerpen,  st-Jacobsmarkt 43,  één Sociaal Assistent (m,v). 
 
Hoofdtaken 

 eerste contactpersoon van de aan Caritas toegewezen asielzoekers met medische problematiek; 
 evalueert samen met de coördinator de aanvraag tot installatie wat betreft de logistieke haalbaarheid in de 

woonst en het gevraagde zorgaanbod; 
 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…) en dit met de ondersteuning van een collega verpleegkundige; 

 verzekert administratieve, juridische en financiële opvolging van elke asielzoeker en verzorgt tevens de sociale 
opvolging; 

 verzekert de opvolging door permanentiemomenten en huisbezoeken.  
 

Profiel 
 Hogere opleiding (bachelor of master ) met een paar jaar ervaring; 
 Kennis van het sociaal netwerk en de vreemdelingenwetgeving een pluspunt; 
 Interesse en affiniteit met medische problematieken; 
 Nauwgezet en zelfstandig kunnen werken;  
 Tweetalig (Nl-Fr); bijkomende talen zijn een pluspunt; 
 Vlot in de omgang en teamgericht; 
 Rijbewijs B en bereid tot geregelde verplaatsingen in Antwerpen. 

 

Interesse ? e-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief)  met als mededeling „Sociaal Assistent Antwerpen“ voor 15 
maart 2019 naar cv@caritasint.be (*) 
 
Ons Aanbod ? CARITAS biedt een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een warm en dynamisch 
team. U kunt rekenen op een markt conform salaris en voordelen.  
 
(*) De kandidaten die niet binnen de maand worden  gecontacteerd, zijn helaas niet weerhouden voor deze 
vacature 

 

 

SOCIAAL ASSISTENT  (M,V) 

CONTRACT ONBEPAALDE DUUR - VOLTIJDS 

mailto:cv@
https://www.facebook.com/caritasbelgium
http://www.flickr.com/caritas-int/
http://www.youtube.com/caritasintbe
https://twitter.com/#!/caritasintbe

