
 
 
 
 

 
 Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van 162 christelijke solidariteitsorganisaties, 
die samen actief zijn in 200 landen en regio’s. In het buitenland helpen we slachtoffers van rampen, conflicten, 
honger en armoede. In België geven we een menselijk en individueel antwoord op ieders migratieparcours. 
Onze acties zijn in de eerste plaats gericht op de meest kwetsbaren, zonder enige vorm van discriminatie. 

Om onze werking te versterken zijn we op zoek naar een:  

 “Medewerk(st)er wereldburgerschapseducatie” 
WAT GA JE DOEN? 
Je staat in voor het uitwerken, organiseren en opvolgen van ons educatief aanbod. Je creëert lesmateriaal, 
volgt educatieve projecten op, begeleidt scholen en geeft vormingen aan jongeren en volwassenen rond 
onder andere thema’s als migratie, diversiteit en vluchtelingen. Onze educatieve werking hangt samen 
met een sterke expertise op het terrein. Als medewerk(st)er wereldburgerschapseducatie werk je op de 
afdeling communicatie en mobilisatie van Caritas International België. 
 
HOOFDTAKEN 

• educatief materiaal voor leerlingen én leerkrachten uit het secundair onderwijs ontwikkelen; 

• scholen begeleiden bij langdurige trajecten rond de thema’s migratie, vluchtelingen en diversiteit, 
samenleving/mediawijsheid en polarisatie; 

• vormingen geven aan leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs ; 
• ontwikkelen en onderhouden van de relaties met verschillende externe partners (scholen, andere 

middenveldorganisaties,…); 

• Caritas International vertegenwoordigen binnen verschillende werkgroepen in de sector (ngo-
federatie, NRV, 11.11.11); 

• instaan voor de promotie van onze activiteiten (het schrijven van nieuwsbrieven, updaten van onze 
website, social media,…);  

• de monitoring en evaluatie verzekeren van de projecten (DGD-rapportages, enz). 
 

PROFIEL 
✓ hogere opleiding met enkele jaren ervaring binnen het secundair onderwijs of met 

wereldburgerschapseducatie; 
✓ goede ervaring met het ontwikkelen van educatief materiaal; 
✓ vorming geven aan jongeren en/of volwassenen heb je in de vingers en ervaring binnen het TSO- 

en/of BSO-onderwijs is een must; 
✓ thema’s als diversiteit, migratie en vluchtelingen zijn je passie; 
✓ terreinervaring hebben binnen de sociale sector (of ontwikkelingssamenwerking) is een plus; 
✓ communicatief en goede netwerker(st)er zijn; 
✓ vloeiend Nederlands (spreken en schrijven) met goede kennis van het Frans;  
✓  IT-tools en moderne communicatiemiddelen (Office 365) beheersen; 
✓ de Caritasprincipes en -waarden delen.  

 
 

INTERESSE?  
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “projectmedewerk(st)er – 
wereldburgerschapseducatie “ ten laatste op 12 augustus 2021 naar cv@caritas.be. 
Voor meer info, neem contact op met Steffi Vermeire, coördinator wereldburgerschapseducatie via  
s.vermeire@caritasint.be. 
 
Caritas biedt een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een dynamisch team in 
een toonaangevende internationale organisatie. De weerhouden kandidaat moet 2 referenties en een 
blanco uittreksel 596-2 uit het strafregister kunnen voorleggen. 
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