
 
 
 
 

 Caritas International zoekt  
 
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, 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.  
Sinds 2015 beheren Caritas International en Caritas Vlaanderen een opvangcentrum voor asielzoekers in 
Scherpenheuvel. Het opvangcentrum biedt 144 asielzoekers van verschillende nationaliteiten een tijdelijke 
thuis waar zij recht hebben op materiële hulp, medische en sociaaljuridische begeleiding en toegang krijgen tot 
activiteiten en opleidingen. Op dit moment, zijn wij dringend op zoek naar een (m,v) 
 

“Nachtbegeleider – back-up dag polyvalent medewerker “ 

Hoofdtaken 
 Verzekeren van een rustige nacht voor de bewoners van het opvangcentrum waarbij veiligheid en ondersteuning 

centraal staan; 
 Aanspreekpunt zijn voor de bewoners tijdens de nacht en zorgen voor duidelijke en correcte informatie; 
 Mee zorgen voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren en signaleren 

volgens de voorgeschreven procedures; 
 Bemiddelen in conflicten of meningsverschillen tussen begunstigden. 
 Mee zorgen voor orde, netheid en goede organisatie in het gebouw (vb. stock tellen, samen met bewoner kamer 

op orde zetten, …); 
 Regelmatige controlerondes in het gebouw en het domein; 
 Waken over het lichamelijk welzijn van de bewoners gedurende de nacht en indien nodig eerste zorgen toepassen 

of de dokter van wacht of het ziekenhuis contacteren; 
 Organiseren en regelen van het praktisch/logistiek werk van de vooravond en het ontbijt; 
 Mee organiseren van de activiteiten die plaatsvinden in de gemeenschappelijke ruimtes; 
 Verzorgen van de communicatie en rapportage naar de dagploeg; 
 Back-up van polyvalent medewerker bij ziekte/verlof. 
 

Profiel 
 Min. diploma hoger middelbaar onderwijs in een ‘mens’-gerichte  opleiding of een eerste relevante werkervaring 

in een gelijkaardige context; 
 Proactief en flexibel; 
 Empathisch, sociaalvaardig, communicatief en diplomatisch; 
 Sterk organisatorisch en stressbestendig; 
 Teamgericht met een positieve en constructieve houding; 

 Zeer goede kennis van het Nederlands en kennis van andere talen een plus; 
 Rijbewijs B; 
 Bereid om in shiften van 12u te werken (20u tot 8u) op weekdagen, in het weekend en op feestdagen (systeem 

van zelfroostering met maximum 5 shiften opeenvolgend); 
 Bereid om dag shiften (8u tot 20u) te werken in geval van back-up polyvalent medewerker; 
 Bereid om minstens 2 keer per maand in dagdienst te werken om actief deel te nemen aan overlegvergaderingen 

en reflecties over het opvangproject; 
 De principes van Caritas delen en bewust kiezen voor een multiculturele werkomgeving. 
 

Interesse ? e-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief)  met als mededeling „Nachtbegeleider“ 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.  Shiften van 20u tot 8u en contract bepaalde duur 
tot eind van het jaar maar mogelijks hernieuwbaar volgens subsidies. 
 
(*) De kandidaten die niet binnen de maand van deze verschijning worden gecontacteerd , zijn helaas niet weerhouden voor 
deze vacature. 
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