
 
 
 
 

 Caritas International zoekt  
 

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.  
 

Het project ‘Antwerpen Health Care’ richt zich specifiek op personen en families in asielprocedure met een ernstige 
medische problematiek of kwetsbaarheid. We beheren hiervoor 19 plaatsen in individuele woningen in & rond 
Antwerpen.  
Daarnaast beheren we in de regio 9 transitieplaatsen voor erkende vluchtelingen met een specifieke kwetsbaarheid. 
Om deze projecten te ondersteunen zijn wij op dit moment dringend op zoek naar een:  
 

“Verpleegkundige” 

Hoofdtaken 
• Instaan voor de medische begeleiding en omkadering van de bewoners (samen met je collega-verpleegkundige) 

• Bij aankomst van de bewoners een eerste medische intake afnemen en zorgen voor continuïteit; 

• Individuele opvolging doen van de bewoners: preventief en curatief luik; 

• Verzorgen van groepssessies rond gezondheidspromotie; 

• Zorgen voor tijdige doorverwijzing naar medische en psychische hulpverlening (huisarts, tandarts, ziekenhuis, …)  
en andere externe medische partners; 

• Contacten met externe partners uitbouwen, verzorgen en opvolging van de afspraken garanderen; 

• Medisch (hulp)materiaal voorzien volgens de noden en reglementen; 

• TBC-screening en vaccinatiestatus van alle bewoners opvolgen; 

• Infectieziekten opvolgen en de te nemen maatregelen bepalen in samenspraak met Fedasil en de 
projectcoördinator ; 

• Het welzijn van zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s opvolgen; 

• Individueel medisch of gezondheidsdossier bijhouden en verzekeren van het beroepsgeheim & privéleven van de 
bewoners; 

• Kosten voor medische zorgen, medicatie en materiaal opvolgen in samenspraak met Fedasil en de hoofdzetel; 

• Actief deelnemen aan het multidisciplinair overleg en dagelijks nauw samenwerken met de andere teamleden; 

• Mee zorgen voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren en signaleren 
volgens de voorgeschreven procedures; 

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

Profiel 
• Diploma in de verpleegkunde; 

• Enig ervaring een pluspunt; 

• Empathisch, sociaalvaardig, communicatief en diplomatisch; 

• Analytische geest met een oplossingsgerichte aanpak; 

• Nauwkeurig en georganiseerd; 

• Verantwoordelijkheidsgevoel en stressbestendig; 

• Teamgericht met een positieve en constructieve houding; 

• Vloeiend kennis van het Nederlands, basis gesproken Frans en Engels, kennis van andere talen is een plus; 

• Goede kennis van MS Office;  

• Rijbewijs B een plus; 

• Snel beschikbaar. 

 
INTERESSE? 
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “Verpleegkundige Antwerpen” vóór 3 oktober 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.  
 

 

 

VERPLEEGKUNDIGE   

CONTRACT ONBEPAALDE DUUR –  VOLTIJDS 

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

