
 
 
 
 

 
Caritas Internationaal België 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 staan wij, met onder andere ons project 
Health Care, in voor de individuele opvang van asielzoekers, en dit gedurende de periode van hun 
asielprocedure. 
 
Met het project Health Care vangen we kwetsbare asielzoekers tijdens hun asielprocedure op in individuele 
woningen. Daarnaast, richt het project “Transitie kwetsbare vluchtelingen” zich tot personen met een 
verblijfsstatuut in België en met een specifieke kwetsbaarheid (beperking, medische problematiek, psychosociale 
kwetsbaarheid,…) die de collectieve opvangstructuren moeten verlaten, met het doel om hun transitie naar 
zelfstandigheid te faciliteren. In het kader van haar conventie met Fedasil organiseert Caritas International in 
Antwerpen 10 ‘High Care’ plaatsen, voor zwaar hulpbehoevende personen die fulltime zorgbehoevend zijn.  
Op dit moment, zijn wij voor onze vestiging in Antwerpen op zoek naar een 
  

“Coördinator Project High Care en Health Care” 
 

TAAKOMSCHRIJVING  
De coördinatie van twee projecten (Health Care en High Care) en een multidisciplinair team (sociaal assistent, technicus, 
verpleegster) om een kwaliteitsvol(le) onthaal en ondersteuning te garanderen voor asielzoekers en erkende vluchtelingen met een 
specifieke kwetsbaarheid (beperking, medische problematiek, psychosociale kwetsbaarheid…) die in individuele woningen wonen. 
 
BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelen van een visie op opvangprojecten in lijn met de Caritas-waarden; 

 zorgen voor de uitvoering van alle activiteiten in verband met de opvang van asielzoekers en erkende vluchtelingen; 

 organiseren en controleren van de kwaliteit van de opvang, de individuele, sociale en juridische ondersteuning, de 
medische bijstand en de materiële hulp aan de bewoners; 

 ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het waarborgen van de toepassing ervan; 

 leiden van verschillende teams in meerdere projecten (team van sociaal werkers, technicus, en verpleegster); 

 Installeren van een positief werkklimaat voor de goede werking van uw team: actief deelnemen aan reflectie- en 
dienstvergaderingen;  

 steunen en verdedigen van het opvangprogramma dat door Caritas Internationaal België werd ingesteld.  

 verzekeren dat de deontologische en ethische regels, de kwaliteitsnormen en de werkprocedures perfect worden beheerst 
en gerespecteerd; 

 actieve netwerk(st)er, zowel binnen als buiten de organisatie (opvangpartners, Fedasil, externe organisaties, 
ziekenhuizen, etc..) 

 coherent naleven van de procedures, en dit transversaal doorheen de verschillende projecten. 

 
PROFIEL 

 Opleiding hoger onderwijs (Medische of paramedische met ervaring: verpleegkundige, kine, ergotherapeut, …); 

 ervaring in en enthousiasme voor het werken met een multicultureel doelpubliek; 

 tweetalig NL-FR (kennis van elke andere taal is een troef, bv. Arabisch, Spaans, Russisch, etc…); 

 werkervaring binnen de sector Asiel en Migratie en binnen de NGO-wereld; 

 grondige kennis van de Procedure tot Internationale Bescherming en parallelle procedures (9ter, 9bis, duurzame 
oplossing, ..); 

 kennis van en/of ervaring met de werking van het OCMW;.  

 kennis van en/ of ervaring in de sector van de sociale huisvesting; 

 leadership en stressbestendig (hoofd koel houden in crisissituaties);  

 goede conflictbemiddelaar, zowel naar cliënten als naar collega’s toe; 

 goede kennis van Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel) en ervaring in het werken met diverse databases;  

 rijbewijs B; 

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

 
GEÏNTERESSEERD? 
Bezorg voor 15 oktober 2020 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) aan cv@caritas.be en vermeld: “Coördinator Project High Care 
en Health Care” in het onderwerp van je e-mail. 
 

Caritas biedt u een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een dynamisch team in een 
toonaangevende internationale organisatie. De weerhouden kandidaat wordt geacht 2 referenties en een blanco uittreksel 

596-2 uit het strafregister te kunnen voorleggen.   
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