
 
 
 
 
 

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 het noorden van het land en gevestigd in ons kantoor in Antwerpen, zijn wij op zoek naar een: 

Beheerder/ster woningen en logistiek 
OPDRACHT 
De beheerder/ster woningen en logistiek beheert +/- 35 accommodaties voor aanvragers van internationale bescherming en 
vluchtelingen in Antwerpen en Mechelen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kwantiteit, kwaliteit en beschikbaarheid van de 
accommodatie. 

 
HOOFDTAKEN 

• Beheren van het gebouwenbestand in Antwerpen en Mechelen, in samenwerking met de gebouwenbeheerder van het 
hoofdkantoor en de coördinator Antwerpen-Mechelen: 

o Toezicht houden op de technische interventies in de verschillende huizen; organiseren van de planning van de 
technicus. 

o Algemeen onderhoud van de woningen (Caritas eigendommen en verhuur aan particulieren) overeenkomstig de 
wetgeving en de diverse geldende normen. 

o Proactief toezicht houden op investeringen en eventueel uit te voeren reparaties, met inachtneming van de wet en 
de regelgeving.  

• Zoeken naar nieuwe huisvesting in functie van de evolutie van de contractuele behoeften van de organisatie, in overleg met 
de coördinator Antwerpen-Mechelen en de directie. 

• Beheer van huurwoningen van Caritas – Verhuurdersluik: 
o De contacten met de verhuurders verzorgen en instaan voor de administratieve opvolging van het beheer van de 

woningen in samenwerking met de administratief bediende verbonden aan het team Antwerpen.  
o De follow-up van de dossiers verzekeren tot de ondertekening van de huurcontracten.  
o Verzekeren van de administratieve en financiële opvolging tijdens de huurovereenkomst.  
o Toezien op het beheer van de facturering van eventuele kosten, enz. 

• Beheer van woningen (gehuurd en/of eigendom van Caritas) - Begunstigdenluik: 
o De plaatsbeschrijving bij aankomst en vertrek opstellen en opmaken van de planning van de verhuizingen en 

installaties van de begunstigden in samenwerking met het sociaal team. 
o Zorg voor administratieve opvolging met de hulp van het administratief team. 
o In samenwerking met de coördinator Antwerpen-Mechelen zorgen voor de pedagogische aanpak van de 

technische interventies, om de begunstigden te betrekken met het oog op overdracht en empowerment. 
• Zorgen voor de algemene logistiek van de 3 gedelokaliseerde kantoren en het gebruik van de beschikbare voertuigen 

beheren. 

• Voor het onderhoud van onze gebouwen, evalueren en zo nodig ontwikkelen van partnerschappen met de verenigingssector 
die actief is op het gebied van professionele integratie, alsmede met professionele ondernemingen. 

 
PROFIEL 

✓ Hoger onderwijs op Bachelor- of Ingenieursniveau met technische oriëntatie of gelijkwaardig door ervaring; 

✓ Enkele jaren ervaring in gebouwen, onderhoud en/of vastgoed, een eerste ervaring in het leiden van een klein team van 

techniekers is een pluspunt; 

✓ Kennis van bouwnormen en de verschillende huisvestingscodes; 

✓ Goed planner van werkzaamheden; 

✓ Hands-on en oplossingsgericht; 

✓ In staat om de waarden van onze organisatie tijdens onderhandelingen te verdedigen; 

✓ Affiniteit met het helpen van migranten en de meest kwetsbaren; 
✓ Zeer goede kennis van het Nederlands met kennis van andere talen als pluspunt; 
✓ Stressbestendig; 

✓ Kennis van informatica en kunnen werken met moderne communicatie- en beheersystemen; 

✓ Rijbewijs B en bereid om zich regelmatig te verplaatsen in zijn/haar regio. 

INTERESSE? 
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “Beheerder/ster woningen en logistiek” vóór 5 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 wordt geacht 2 referenties en een blanco uittreksel 596-2 uit het 
strafregister te kunnen voorleggen. 
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