
 
 
 
 

 
 
Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van 165 christelijke 
solidariteitsorganisaties, die samen actief zijn in 200 landen en regio’s.  In het buitenland helpen we 
slachtoffers van rampen en conflicten, honger en armoede. In België geven we een menselijk en 
individueel antwoord op ieders migratietraject. Onze acties zijn in de eerste plaats gericht op 
kansarmen, zonder enige vorm van discriminatie.  

Voor onze afdeling Asiel en Migratie zijn we momenteel op zoek voor een nieuwe functie op ons hoofdkantoor 
naar een "Verantwoordelijke eingenaarsrelaties" (m,v) 

MISSIEVERKLARING 

In heel België verantwoordelijk zijn voor de prospectie van woningen en de ontwikkeling van 
samenwerkingsverbanden met solidaire huiseigenaars. 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Prospectie van nieuwe « solidaire huiseigenaars » "solidariteitseigenaars" op het nationale grondgebied met een 
focus op de steden Brussel, Gent, Antwerpen, Mechelen, Waver, Charleroi en Luik; 

• Een bevoorrechte relatie ontwikkelen met de eigenaars om hun motivatie te kennen en te begrijpen, zodat we hen 
een efficiënte service kunnen bieden en hun loyaliteit stimuleren.  

• Ontwikkelen van partnerschappen met sociale immobiliënkantoren en andere actoren in de huisvestingssector;  
• De twee Housing-cafés ondersteunen bij het begeleiden van vrijwilligers, onder andere bij hun zoektocht naar 

advertenties en bij hun bezoeken aan accommodaties. Zorgen voor een « matching » van het woningaanbod met 
de huisvestingsaanvragen van de gezinnen en personen die door Caritas opgevolgd worden. Organiseren van 
bezoeken aan de voorgestelde accommodaties; 

• In samenwerking met de toegewezen maatschappelijk werker de nodige stappen ondernemen nadat de huurders 
ingetrokken zijn (huur, huurwaarborg, energierekening et cetera) en instaan voor het contact met de eigenaar;  

• Proactief contact houden met de verhuurders en ingrijpen in geval van moeilijkheden tussen huurder en 
verhuurder (bemiddeling), dit met de hulp van de toegewezen maatschappelijk werker; 

• Bijdragen aan het debat over en de zoektocht naar oplossingen om huisvesting toegankelijker te maken (door 
middel van bv. een glijdende huurovereenkomst, een huurwaarborg, enzovoort). 

PROFIEL 

✓ Hoger onderwijs (bachelor of master) met enkele jaren ervaring in projectmanagement, communicatie, verkoop, 
marketing ...in de vastgoedsector; 

✓ Ervaring in sociaal werk, hulp aan migranten en toegang tot huisvesting is een pluspunt; 
✓ Affiniteit met het helpen van migranten en kansarmen in de strijd om toegang tot huisvesting; 
✓ Een can-do attitude die niet gemakkelijk opgeeft wanneer hij met uitdagingen wordt geconfronteerd;  
✓ Zich ambitieuze doelen kunnen stellen en resultaatgericht zijn; 
✓ Uitstekende communicator, diplomaat, goede luisteraar en overtuigend; 
✓ Autonoom, rigoureus, kan zijn tijd efficiënt indelen; 
✓ Sterke teamgeest en goed kunnen coachen; 
✓ Tweetaligheid Frans/Nederlands vereist, met een goede kennis van het Engels; 
✓ Rijbewijs B hebben en bereid zijn om regelmatig ter plaatse te gaan om de eigenaars te ontmoeten. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur uw kandidatuur (CV + motivatiebrief) voor 15 mei 2019 naar cv@caritas.be met als onderwerp « 
Verantwoordelijke eigenaarsrelaties » (*) 
 
Caritas biedt uw een afwisselende en uitdagende functie in een dynamisch team dat deel uitmaakt van een 
toonaangevende internationale organisatie. Weerhouden kandidaten worden een marktconform voordeelpakket 
aangeboden. 

 
 

(*)De kandidaten die niet binnen de maand worden  gecontacteerd , zijn helaas niet weerhouden voor deze vacature. 
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