DIRECTEUR/TRICE DEPARTEMENT OPVANG
Voltijds contract – onbepaalde duur
Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van zo’n 162 christelijke solidariteitsorganisaties, die samen
actief zijn in meer dan 200 landen en regio’s. In het buitenland helpen we slachtoffers van rampen en conflicten, honger en
armoede. In België bieden we een individueel en humaan antwoord op ieders migratieparcours. We richten ons in de eerste
plaats op de meest kwetsbaren, zonder enige vorm van discriminatie.
Voor het beheer van ons ‘Departement Opvang van verzoekers om internationale bescherming en erkende vluchtelingen’ zoeken
we een:

“Directeur/trice Departement Opvang”
OPDRACHT
Het Departement Opvang (een team van +/- 130 mensen) en alle projecten binnen dat departement beheren in overeenstemming
met de strategische visie van Caritas.

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ontwikkelingsstrategie van het Departement Opvang uitwerken en uitvoeren, rekening houdend met de regionalisering
die al gestart is;
Toezien op de uitvoering van alle activiteiten m.b.t. de opvang van verzoekers om internationale bescherming en erkende
vluchtelingen binnen de verschillende opvangprojecten in België (zowel in Wallonië als in Vlaanderen);
De verantwoordelijken van de verschillende opvangprojecten motiveren en coachen
De algemene voorschriften en richtlijnen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en erkende
vluchtelingen communiceren en erop toezien dat ze worden nageleefd;
De uitgaven beheren en bewaken volgens de toegewezen begroting;
De toegekende subsidies controleren en opvolgen;
Zoeken naar nieuwe subsidies en reageren op projectoproepen voor nieuwe subsidies;
Op zoek gaan naar en evalueren van nieuwe projecten;
Actief deelnemen aan management- en coördinatievergaderingen en aan de multidisciplinaire dialoog: rapporteren,
analyseren en adviseren over ontvangstprojecten;
De professionele relaties met externe partners verzorgen, de visie van Caritas vertegenwoordigen in vergaderingen met
externen en onze benadering en expertise kracht bijzetten;
Samenwerken met de algemene directie en het directiecomité om de strategie van Caritas uit te voeren
De directie en de Raad van Bestuur informeren over beleids- en operationele kwesties, zodat zij de beste beslissingen voor
Caritas kunnen nemen
De waarden en gedragscodes van Caritas voor kwetsbare doelgroepen respecteren en handhaven.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoger Onderwijs (Master) met meerdere jaren ervaring in het domein van opvang van verzoekers om internationale
bescherming of erkende vluchtelingen;
Minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie;
Aantoonbare ervaring met het aansturen van een ploeg en beheren van projecten;
Vlotte communicator op alle niveaus (personeel, bewoners, autoriteiten…);
Tweetalig Frans-Nederlands, iedere bijkomende taal is een pluspunt;
Stressbestendig en in staat om te werken in een noodsituatie;
Goede organisatorische, analytische en synthetische vaardigheden in combinatie met een pragmatische en
praktijkgerichte aanpak;
Goede kennis van de wetgeving over asiel en migratie;
Goede beheersing van IT-tools en moderne communicatiemiddelen;
Rijbewijs B en bereid tot regelmatige verplaatsingen binnen België;
Toewijding en bereidheid tot persoonlijke investering in dienst van onze organisatie.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur ten laatste op 15 september 2022 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritas.be en vermeld “Directeur/trice
Department Opvang” in het onderwerp van je mail.
Caritas biedt je een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een dynamisch team en een
toonaangevende internationale organisatie. De weerhouden kandidaat moet 2 professionele referenties en een uittreksel
596-2 uit het strafregister kunnen voorleggen.

