
 
 
 
 

 Caritas International zoekt  

 
Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties, actief in 200 
landen op het gebied van dringende noodhulp, heropbouw en ontwikkeling. In eigen land begeleiden wij 
vluchtelingen.  
Sinds 2015 beheert 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, medisch en sociaaljuridische begeleiding en toegang krijgen tot 
activiteiten en opleidingen. Op dit moment, zijn wij op zoek naar een “Verpleegkundige “(m/v)  
 

Hoofdtaken 
 instaan voor de medische begeleiding van de bewoners (samen met een andere collega); 
 bij aankomst van bewoners de eerste medische intake afnemen en bij vertrek outtake afnemen zodat de continuïteit 

van de verzorging verzekerd blijft; 
 individuele opvolging doen van de bewoners: preventief en curatieve gezondheidstoestand; 
 consultaties voor bewoners verzorgen en eerste zorgen verstrekken. Indien nodig doorverwijzen naar medische en 

psychische hulpverlening (huisarts, tandarts, ziekenhuis, …)  en andere externe medische partners; 
 contacten met externe partners verzorgen en de afspraken opvolgen; 
 de nodige medicatie verstrekken en het medisch materiaal voorzien volgens de reglementen; 
 TBC-screening en vaccinatiestatus van elke bewoner opvolgen; 
 infectieziekten opvolgen en de te nemen maatregelen bepalen in samenspraak met Fedasil en de 

centrumverantwoordelijke; 
 het welzijn van zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s opvolgen en een wekelijkse verdeellijst van babyproducten 

voor kinderen tussen 0-3j opstellen; 
 medisch dossier of individueel gezondheidsdossier bijhouden en verzekeren van het beroepsgeheim en privéleven 

van de bewoners; 
 kosten voor medische zorgen, medicatie en materiaal opvolgen in samenspraak met Fedasil en de hoofdzetel; 
 actief deelnemen aan het multidisciplinair overleg; 
 mee zorgen voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren en signaleren volgens 

de voorgeschreven procedures; 
 de principes van Caritas delen en bewust kiezen voor een multiculturele werkomgeving. 
 

Profiel 
 diploma in de verpleegkunde met een paar jaar ervaring; 
 empathisch, sociaal vaardig, communicatief en diplomatisch; 
 analytische geest met een oplossingsgerichte aanpak; 
 nauwkeurig en georganiseerd; 
 verantwoordelijkheidsgevoel en stressbestendig; 
 teamgericht met een positieve en constructieve houding; 
 zeer goede kennis van het Nederlands en kennis van andere talen is een plus; 
 goede kennis van MS Office;  
 rijbewijs B; 
 onmiddellijk beschikbaar. 

 
Interesse ? E-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief)  met als mededeling „Verpleegkundige“ voor 9 
september 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 worden  gecontacteerd , zijn helaas niet weerhouden voor 
deze vacature.  
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