
 
 

 
 

 
 
 

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 dienst Asiel & Migratie en zijn re-integratie-eenheid voor migranten en asielzoekers die na een 
illegaal verblijf wensen terug te keren naar hun land van herkomst in Maghreb, zijn we onder meer op zoek 
naar een: 

“Projectmedewerker re-integratie” 

MISSIE 
Het verlenen van administratieve en financiële follow-up voor nationale en internationale projecten die bijstand 
bij re-integratie bieden aan migranten/asielzoekers uit verschillende EU-landen die naar de Maghreb regio willen 
terugkeren. 

 
BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

- Nauwgezette administratieve opvolging van de projecten in samenwerking met de projectmanagers ; 
- Voorbereiding van de re-integratieaanvraagdossiers in samenwerking met de projectmanager en de 

begunstigden op basis van de vastgestelde behoeften ; 
- De referentiepersoon zijn voor de begunstigden en de deelnemende EU-landen; 
- Zorgen voor de follow-up van de database met aanvraagdossiers voor hulp bij terugkeer;  
- Assisteren bij het beheer van inkomsten en uitgaven in samenwerking met de afdeling Financiën; 
- Follow-up van de reintegratiebudgetten voor begunstigden die uit verschillende EU-landen naar hun land 

van herkomst terugkeren; 
- Voorbereiden, opstellen en controleren van verhalende en financiële verslagen over gevallen van terugkeer 

naar het land van herkomst; 
- Analyses uitvoeren en financiële audits voorbereiden;  
- Contactpersoon voor overheidsinstellingen in verschillende EU-landen en voor lokale partnerorganisaties in 

de Maghreb regio; 
- Het vergemakkelijken van de observatie en het af en toe deelnemen aan missies naar de landen van 

herkomst. 

 
PROFIEL 

• Hoger onderwijs (mastertype) gewenst of gelijkwaardige door ervaring; 

• Bewezen ervaring en competentie in projectmanagement; 

• Ervaring in de sociale sector en het bijstaan van migranten is een pluspunt; 

• Nauwkeurig, georganiseerd, efficiënt en betrouwbaar; 

• Drietalig in Frans-Nederlands-Engels en goede kennis van het Arabisch; 

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden met alle soorten gesprekspartners; 

• Flexibel en in staat om met strakke deadlines te werken; 

• Autonoom en ook in staat om in teamverband te werken; 

• Uitstekende beheersing van Office (Excel en Word) en kennis van andere software is een pluspunt; 

• Bereid tot verplaatsingen in België en eventueel in het buitenland. 
 

GEÏNTERESSEERD? 
Stuur nog voor 30 april 2020 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritas.be en vermeld 
“Projectmedewerker re-integratie  Maghreb” in het onderwerp van de mail. 
Caritas biedt u een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een dynamisch team in 
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.  
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