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Caritas International maakt deel uit van een
S 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)

“Psychosociaal begeleider”
Hoofdtaken












Samen met een collega instaan voor de psychosociale begeleiding van de bewoners;
Psychosociale hulpverlening bieden aan de bewoners om de draagkracht te verhogen en indien nodig
doorverwijzen naar externe professionele hulpverlening;
Bewoners ondersteunen naar autonomie: oriëntatie in de regio en steun bij de opbouw van een sociaal netwerk;
Handvaten aanreiken om het leven in een collectieve opvang te vergemakkelijken;
Het persoonlijk functioneren van de bewoners opvolgen en hier de nodige acties aan koppelen (vb. hygiëne op de
kamer, samenleven, …);
Bemiddelen in conflicten of meningsverschillen tussen bewoners;
De noden bij de bewoners onderzoeken en hierrond sensibilisatieacties organiseren (vb. psycho-educatie,
opvoeding, seksualiteit, …);
Opvolgen van welzijn van zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s;
Opstellen en up to date houden van individuele sociale dossiers;
Zorgen voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren en te signaleren
volgens de voorgeschreven procedures;
Actief deelnemen aan het multidisciplinair overleg.

Profiel













Bachelor diploma in een ‘mens’-gerichte opleiding;
Ervaring met of zicht op de werking van het asielnetwerk met een goed kennis van de sociale kaart;
Kennis van hulpverleningsmethodieken;
Proactief en flexibel;
Empathisch, sociaal vaardig, communicatief en diplomatisch;
Sterk organisatorisch en stressbestendig;
Teamgericht met positieve en constructieve houding;
Zeer goede kennis van het Nederlands en Frans, kennis van andere talen is een plus;
Beheersing van informatica en vermogen om te werken met moderne communicatie- en beheerssystemen;
Rijbewijs B;
Bereid om te werken volgens uurrooster 9u -17u met 1 weekdag van 12u- 20u;
De principes van Caritas delen en bewust kiezen voor een multiculturele werkomgeving.

Interesse ? e-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling „Psychosociaal begeleider“
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. Contract bepaalde duur tot eind van het jaar maar
mogelijks hernieuwbaar volgens subsidies.
(*) De kandidaten die niet binnen de maand van de verschijing worden gecontacteerd , zijn helaas niet weerhouden voor deze
vacature.

