
       

 

 

 

 
Caritas International behoort tot 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 in voor de 

opvang van asielzoekers in individuele woningen, en dit gedurende de periode van hun 

asielprocedure.  

 

In het kader van haar conventie met Fedasil rond de opvang van asielzoekers met een medische 

problematiek zoeken  wij dringend, voor een vervangingscontract wegens zwangerschap, te  Antwerpen(st-

Jacobsmarkt 43) een  

“Sociaal Assistent(e)” 

 

HOOFDTAKEN 

 Eerste contactpersoon van de aan Caritas toegewezen asielzoekers met een medische 
problematiek; 

 evalueert samen met de coördinator de aanvraag tot installatie wat betreft de logistieke 
haalbaarheid in de woonst en het gevraagde zorgaanbod; 

 verleent speciale aandacht aan de evaluatie van de medische problematiek van de asielzoeker en 
is de spil in de organisatie van het zorgaanbod: contacten met huisarts en 
eerstelijnszorgverstrekking (thuisverpleging, kiné, huishoudelijke hulp, etc…). Dit met de 
ondersteuning van een collega verpleegkundige; 

 verzekert administratieve, juridische en financiële opvolging van elke asielzoeker en verzorgt tevens 
de sociale opvolging; 

 verzekert de opvolging door permanentiemomenten en huisbezoeken.  
 

PROFIEL 

 Hogere opleiding (bachelor of master ) met een paar jaar ervaring; 

 kennis van het sociaal netwerk en de vreemdelingenwetgeving is een pluspunt; 

 interesse en affiniteit met medische problematieken; 

 nauwgezet en zelfstandig kunnen werken;  

 tweetalig (Nl-Fr); bijkomende talen zijn een pluspunt; 

 vlot in de omgang en teamgericht; 

 rijbewijs B en bereid tot geregelde verplaatsingen in Antwerpen; 

 vrij op korte termijn. 
 
 
INTERESSE?  
E-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief)  met als mededeling „Sociaal Assistent(e) Antwerpen“ voor 
15 oktober 2020 naar cv@caritas.be 
 
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.  

 

 

SOCIAAL ASSISTENT(E)  

VERVANGINGSCONTRACT - VOLTIJDS 
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