
 
 

 
 

 
 
 

Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van zo’n 165 christelijke 
solidariteitsorganisaties, die samen actief zijn in meer dan 200 landen en regio’s. In het buitenland 
helpen we slachtoffers van rampen en conflicten, honger en armoede. In België bieden we een 
individueel en humaan antwoord op ieders migratieparcours. We richten ons in de eerste plaats op de 
armsten, zonder enige vorm van discriminatie. 
 

Voor onze afdeling HR en Administratie, zijn we dringend op zoek naar een vervanger met een geco-statuut 
die aan de slag wil als 

“Administratief Assistent (m/v/x)” 

 
 

Belangrijkste verantwoordelijkheden 

 Back-up receptie:  

- Ontvangen en registreren van bezoekers voor alle Caritas- en Brabantia-entiteiten 
- Telefonische oproepen behandelen voor de verschillende vzw’s 
- Frankeren en verdelen van post en postpakketten 

 Administratieve HR-taken: 

-  Coderen en verifiëren van verschillende informatie: educatiefverlof, groepsverzekering, recht op verlof, 
nationale en trimestriële statistieken,… 
- Personeelsdossiers: klasseren en scannen van alle documenten 
- Medisch onderzoek: organiseren van de afspraken, opvolging, indeling, enz. 
- Aanwervingen: voorbereiding van jobaanbiedingen, vertalingen, uitnodigen en antwoorden op kandidaturen 
- Onboarding: administratieve ondersteuning bij de voorbereiding van het onthaal op de eerste werkdag 
- Vormingen: uitsturen van voorstellen, opvolgen van aanvragen, rapportage 

 

Profiel 

 Hogere opleiding in administratie of HR of gelijkaarde door ervaring; 

 Een eerste werkervaring in een HR afdeling is een plus; 

 Teamspeler met sterke social skills 

 Geörganiseerd, zelfstandig, discreet, flexibel 

 Perfecte beheersing van het Frans of Nederlands met een goede beheersing van de andere landstaal en een 
goede kennis van het Engels 

 Goede beheersing van courante informaticatools (Word, Excel, Powerpoint, Outlook en Office 365) 

 Een geco-statuut is vereist (gedomicilieerd in Brussel en ingeschreven bij Actiris sinds 6 maand) 
 

Geïnteresseerd? 
Stuur nog voor 10 februari 2020 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritas.be en vermeld 
“Administratief Assistent(e) HR” in het onderwerp van de mail. 
Voor meer info kun je ook met Actiris contact opnemen – advertentie nr 1106454 (*) 
 
 
Caritas biedt je een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een 
dynamisch team en een toonaangevende internationale organisatie. Kandidaten die 
weerhouden worden kunnen rekenen op een pakket met voordelen comform aan de 
voordelen binnen de sector.  
 

 (*) Kandidaten die niet worden gecontacteerd in de maand die volgt op de deadline, werden niet weerhouden. 
  
 

 

 

ADMINISTRATIEF ASSISTENT HR (M/V/X) 
 VOLTIJDS VERVANGINGSCONTRACT MET GECO-STATUUT 
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