
 
 

 
 

 
 
 

Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van meer dan 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 meest kwetsbaren, zonder enige vorm van discriminatie. 

Aangezien onze collega op pensioen vertrekt, zijn we op onze hoofdzetel op zoek naar een 
 

Immobiliënbeheerder en Preventieadviseur (m/v) 
 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Immobiliënbeheerder 

 Technisch en administratief beheer van Caritas’ vastgoed: beheer van gebouwen, opvolging van mede-
eigendommen, aan- en verkoop van gebouwen of terreinen, opvolging van huurders; 

 Zorgen voor een goed onderhoud en optimaal gebruik van eigendommen, in overeenstemming met het 
kostenbeheer; 

 Dagelijks organiseren en opvolgen van mogelijke onderhouds- of renovatiewerken; 

 Aansturen van de onderhoudsploeg op de hoofzetel: taakplanning, opvolging van aankopen, vormingen en 
coaching van het personeel en samenwerking met de logistiekmedewerk(st)er voor het beheer en de 
opvolging van incidenten; 

 Vervullen van een back-upfunctie van de Logistiek- en Huisvestingsbeheerder en de coördinator in geval van 
afwezigheid. 
 

Preventieadviseur 

 Treedt op als bezieler van het CPBW en verzorgt het secretariaatswerk; 

 Zorgt voor de naleving van de wetgeving op de betrokken gebieden; 

 Ontwikkelt een preventiebeleid met behulp van de externe dienst; 

 Voert risicoanalyses uit inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne op de werkvloer; 

 Stelt allerhande preventie-initiatieven voor; 

 Zorgt voor de opvolging bij een arbeidsongeval; 

 Biedt tweedelijnsadvies en -ondersteuning aan mensen die het slachtoffer werden van geweld, pesterijen of 
discriminatie; 

 Voltooit het jaar- en vijfjaarlijkse rapport met behulp van de externe dienst; 

 Handelt in direct contact met de Directeur-generaal en de HR-afdeling. 

PROFIEL 
 - Hogere studies met een technische oriëntatie of gelijkwaardig door ervaring; 
- Enkele jaren ervaring in de bouw-, onderhouds- of immobiliënsector; 
- Goede kennis van bouwnormen en de verschillende huisvestingscodes; 
- Goed in het plannen van werk; 
- Ervaring met het leiden van een kleine technische ploeg; 
- Tweetalig Nederlands/Frans; 
- Goede onderhandelaar en in staat om de waarden van de organisatie te verdedigen; 
- Goed stressmanagement; 
- Ervaring als preventieadviseur niveau 3; 
- In het bezit van een rijbewijs B en bereid tot regelmatige verplaatsingen in de omgeving. 

GEINTERESSEERD? 
Bezorg nog voor 31 juli 2020 je kandidatuur (cv + motivatiebrief) aan cv@caritas.be en vermeld “Immobiliënbeheerder 
en preventieadviseur” in het onderwerp van je e-mail. (*) 
 
Caritas biedt u 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 conform aan de voordelen binnen de sector.  

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

IMMOBILIËNBEHEERDER EN PREVENTIEADVISEUR (M/V)  
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