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De sociale dienst Brabantia CAW, Caritas International antenne is erkend als sociale dienst die de 
opvang en begeleiding verzekert van personen in nood, en meer specifiek de begeleiding van 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 
 
Voor onze zetel in Sint-Joost-Ten-Node zijn wij op zoek voor onmiddellijk indiensttreding twee: 
 

“Voogd” 
 
 

HOOFDTAKEN 
 

• Je neem 25 pupillen onder je hoede: je bent de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige 
bij al zijn rechtshandelingen en ziet erop toe dat alle levensdomeinen van de minderjarige goed 
worden opgevolgd (huisvesting, onderwijs, psychologische en medische opvolging, opsporing 
van de familie…); 

• Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de minderjarige;  

• De verblijfsprocedures volg je op; 

• Je zoekt naar een duurzame oplossing voor de minderjarige in samenwerking met de diverse 
actoren in het werkveld; 

• Je stelt rapporten op voor de dienst voogdij (ministerie van justitie) en het vredegerecht; 

• Je voert permanenties uit in een beurtrol. 
 

PROFIEL 
 

✓ Bachelor diploma in sociaal werk/sociale wetenschappen; 
✓ Bij voorkeur zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans en goede kennis van het 

Engels; 
✓ Kennis van het vreemdelingenrecht en voogdijschap niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; 
✓ Flexibel : bereid zijn tot avond en weekendwerk en zich regelmatig te verplaatsen;  
✓ Empathisch en geboeid zijn door culturele diversiteit; 
✓ Goede computervaardigheden (Outlook, Excel, Word…) 
✓ Onmiddellijk beschikbaar. 

 

INTERESSE? 
 
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “Voogd Brabantia“ voor 15 april 2022 naar 
cv@caritas.be. 
 
 
CAW Brabantia 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 uittreksel 596-2 uit het strafregister kunnen 
voorleggen.  
 
 

www.brabantia.brussels/nl/de-sociale-dienst-van-caritas-international 

 

VOOGD VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN  

Contract onbepaalde duur – Voltijds – Brussel 
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