
 
 

 
 

 
 
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. 

 
Voor onze departementen Financiën en Opvang van verzoekers om internationale bescherming voor onze zetel in 
Brussel, zijn wij op zoek naar een: 

 

« Beheerder Administratie en Financiën » 
 

HOOFDTAKEN 
 

• Het referentiepunt zijn en ondersteuning bieden tussen hoofdzetel en terrein voor de administratieve en 
de financiële aspecten van een/meerdere project(en); 

• Administratieve en financiële verwerkingen doen voor de opvang en de tenlasteneming van de 
begunstigden en voor het woningbestand (databasebeheer; installaties en vertrek van de begunstigden, 
betalingen van de financiële, materiële en medische hulp, kasbeheer; betalingen van de huren, lasten en 
energiefacturen van de gehuurde gebouwen,…); 

• Ondersteuning bieden aan de gedelocaliseerde collega’s voor de goede uitvoering en de opvolging van onze 
administratieve en financiële procedures; 

• Financiële reportings en facturatie opstellen van sommige geldschieters; 

• Deelnemen aan/beheren van de voorbereiding van financiële audits (te verstrekken documenten en 
antwoorden). 

 
PROFIEL 
 

• Ten minste een bachelor met administratieve, financiële, boekhoudkundige oriëntatie; 

• Een relevante werkervaring in een gelijkaardige context is een pluspunt; 

• Zeer goede kennis van het Nederlands en Frans. Kennis van andere talen is een extra troef; 

• Goede beheersing van IT-tools en moderne communicatiemiddelen (boekhoudsoftware, CRM,…) 

• Organisatorisch sterk en stressbestendig; empathisch, sociaalvaardig, communicatief en diplomatisch; 

• Teamgeest met positieve en constructieve houding, integer en discreet; 

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

 
INTERESSE? 
 
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling « Beheerder Administratie en Financiën » voor 17 
oktober 2021 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 moet 2 referenties en een blanco 
uittreksel 596-2 uit het strafregister kunnen voorleggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BEHEERDER ADMINISTRATIE EN FINANCIËN (M/V) 
 COD -VOLTIJDS OF 4/5 - BRUSSELS 

mailto:cv@caritas.be
https://www.facebook.com/caritasintbe
https://www.youtube.com/user/caritasintbe
https://twitter.com/caritasintbe
https://www.linkedin.com/company/caritasintbe

