
 
 

 

 

 

Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van 168 christelijke 
solidariteitsorganisaties, die samen actief zijn in 200 landen en regio’s. In het buitenland helpen we 
slachtoffers van rampen en 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. 

Voor het project Peer2Peer in samenwerking met Fedasil zoeken wij momenteel voor diverse 
projecten (waaronder hervestiging en ondersteuning vrijwilligersgroepen) een  
 

“Sociaal assistent” (m/v/x) 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

o Ontwikkelen van de collectieve activiteiten in samenwerking met het team; 
o Deelname aan de ateliers en beheer van de agenda, in samenwerking met coördinator en interculturele 

medewerkers; 
o Deelname aan interne en externe vergaderingen en het project aan externe partners presenteren; 
o Mee teamvergaderingen organiseren en plannen van de activiteiten om een goed verloop en samenwerking te 

verzekeren; 
o Meewerken aan de acties en activiteiten met betrekking tot het online platform, ambassadeursprogramma;  
o Ondersteuning vrijwilligersgroepen en coaching:  

• Verzekeren van de helpdesk (telefonisch) en het up-to-date houden van infofiches  
• Opmaken en opvolgen informatiefiches betreffende bepaalde thema’s 
• Deelname aan interne en externe vergaderingen betreffende het thema  
• Organiseren van overleg en infomomenten  
• Opmaken van verslagen van de overlegmomenten en algemeen verslag monitoring 
• In samenwerking met de interculturele medewerker: uitvoeren van monitoringbezoeken van 

vluchtelingenfamilies na 1 maand, 3 maanden en 6 maanden, regio Wallonië en Brussel  
• In samenwerking met de interculturele medewerker: opvolging van de families die worden 

opgevangen binnen het project 
o Ondersteuning van collega’s in andere projecten, bv. individuele begeleiding erkende vluchtelingen; 
o Opvolgen boekhouding project en rapportage van activiteiten. 

 
PROFIEL 
o Diploma in sociaal werk of gelijkwaardig door ervaring; 
o Ervaring met begeleiden van groepen, workshops organiseren, observatie en rapportage; 
o Teamgericht; 
o Stressbestendigheid, flexibel, empathisch; 
o Bereidheid tot verplaatsingen in België (maximum 1 tot 2 keer/week);  
o Vlotte communicatie in het Nederlands met goede kennis van Frans en Engels. 

 
INTERESSE?  

E-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “Sociaal assistent – Cel Integratie“ 
voor 14 februari 2020 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 markt conform salaris en voordelen. De succesvolle kandidaten 
zullen worden verzocht om 2 referenties en een certificaat van goed gedrag en zeden model 596-2 te verstrekken. 
 

(*)De kandidaten die niet binnen de maand worden gecontacteerd, zijn helaas niet weerhouden voor deze vacature. 

 
 

 
 

SOCIAAL ASSISTENT – CEL INTEGRATIE (m/v/x) 
Contract onbepaalde duur - Voltijds 

 

https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/p2p-support-voor-hervestigde-vluchtelingen/
mailto:cv@
https://www.facebook.com/caritasintbe
https://www.youtube.com/user/caritasintbe
https://twitter.com/caritasintbe
https://www.linkedin.com/company/caritasintbe

