« PERSONAL ASSISTANT » (m/v)
Contract onbepaalde duur – 4/5 tijd
Caritas International behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties
actief in meer dan 200 landen. Onze prioriteit is (nood)hulp aan slachtoffers van
natuurrampen, gewapende conflicten, aanslepende crisissen, honger en armoede. In België
ondersteunen we migranten en vluchtelingen door hen een humaan antwoord te bieden,
aangepast aan hun migratietraject en zonder enige vorm van discriminatie.
Op dit moment, zijn wij voor de Directie van Caritas op zoek naar een

Personal Assistant (m,v)
Missie

Ondersteuning van de Directie (Algemeen Directeur en Voorzitter van Caritas International) zowel bij
organisatorische als inhoudelijke opdrachten.

Hoofdtaken











Nota’s nemen en verslagen maken gedurende vergaderingen;
Zorgen voor follow-up van de meetings;
Behandelen van brieven, e-mails, rapporten,voorstellen en procedures;
Verzekeren van het goed beheer van de agenda’s;
Behandelen van aanvragen en telefoons;
Maken van Powerpoint presentaties;
Opvolgen en initiëren van inhoudelijke activiteiten in verband met projecten en Quality Management;
Vertalen van gevarieerde documenten (interne communicatie, verslagen enz…);
Assisteren met het organiseren van evenementen en meetings;
Verzekeren van het klassement en archivering.

Profiel








Bachelor diploma met een paar jaar ervaring in een gelijkaardige functie ;
Ervaring met projectwerk in verband met TQM is een pluspunt;
Tweetalig Nederlands – Frans (zowel mondeling als schriftelijk) met een goede kennis van het Engels;
Bekwaam om initiatief te nemen en zelfstandig en nauwkeurig te werken;
Discreet en loyaal;
Teamgericht;
Vertrouwd met Microsoft Office en outlook.

Interesse(e) ?
e-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling „Personal Assistant“ voor 17 juni 2019
naar cv@caritas.be (*)
Ons Aanbod ? CARITAS biedt een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een warm en
dynamisch team. U kunt rekenen op een marktconform salaris en voordelen.
(*)De kandidaten die niet binnen de maand van de verschijning worden gecontacteerd , zijn helaas niet weerhouden voor
deze vacature.

