
 
 
 
 
 

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. 
 
In het kader van haar conventie met Fedasil opent Caritas International 17 nieuwe plaatsen voor NBMV in Mechelen, 
om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in 3de fase te ontvangen en te begeleiden. Daarom zijn wij 
dringend op zoek naar een 
 

« Begeleid(st)er – Opvoed(st)er Niet-begeleide Minderjarige Vreemdelingen » 
 

MISSIE 
De begeleider/ster is de referentiepersoon die de dagelijkse opvoedingsondersteuning van de NBMV garandeert en 
hen begeleidt naar een zelfstandig leven. Deze jongeren worden ondergebracht in individuele accommodatie. 
 

HOOFDTAKEN 

• Een veilige leefomgeving creëren en behouden 

• Zorgen voor de totale begeleiding van de NMBV (medisch, scholing, psychologisch, sociaal en juridisch) en de 
jongeren ondersteunen bij het vinden van regelmaat in hun dagelijks leven 

• De jongere een kwalitatief hoogstaande psychosociale begeleiding bieden (evaluatie, geïndividualiseerd 
pedagogisch project, verslagen, enz) en waken over zijn gezondheid & welzijn. 

• In samenwerking met de jongere & het team het individueel plan uitbouwen om de jongere naar zelfstandigheid 
te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering daarvan (praktische problemen analyseren, advies geven, 
oplossingen & infromatie aanbieden, …) ; 

• De link tussen de NMBV en zijn/haar voogd vergemakkelijken en regelmatig met deze laatste overleggen;   

• Gezamenlijke sensibiliseringsworkshops voorzien voor de bewustmaking van de NMBV op een leven in 
autonomie; 

• Verwijzing van de jongere naar gespecialiseerde interne of externe instanties of personen, in overleg met het 
team en andere betrokken partijen. 

• Continu betrokken zijn bij / werken aan een goede teamdynamiek en de verdere uitbouw van het project. 
 
 

PROFIEL 

✓ Diploma bachelor maatschappelijk werk of bachelor orthopedagogie of toegepaste psychologie;  
✓ Tenminste 2 jaar professionele ervaring met psychosociale begeleiding van minderjarigen, idealiter van niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen; 
✓ Ervaring met werken voor / met verzoekers internationale bescherming of erkend vluchtelingen een grote 

meerwaarde; 
✓ Kennis van de sociale kaart provincie Antwerpen een meerwaarde ; 
✓ Kennis van de methodologieën voor interculturele begeleiding;  
✓ Ervaring in systeemanalyse is een troef; 
✓ Empathisch, sociaalvaardig, communicatief en diplomatisch, proactief en flexibel; 
✓ Uitstekende organisatorische vaardigheden en stressbestendigheid;  
✓ Vloeiende kennis van het Nederlands, kennis van het Frans / Engels en andere talen een troef;  
✓ Beheersen van informatica en bekwaam om met moderne communicatie- en beheersystemen te werken;  
✓ Snel beschikbaar; 
✓ Delen van de principes en waarden van Caritas en openstaan voor het werken in een multiculturele omgeving. 

 

INTERESSE? 
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling „Begeleider/ster NBMV“ vóór 30 september naar 
cv@caritas.be . 

Caritas biedt je 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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