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CAW Brabantia, antenne sociale dienst van Caritas International 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 ons project om mensen uit Oekraïne te begeleiden, zijn we op zoek naar een 
maatschappelijk werk-st-er die in de eerste lijn zal werken en zal bijdragen tot de ontwikkeling 
van gemeenschapsactiviteiten in onze dienst. 

Maatschappelijk werk-st-er 
 

HOOFDTAKEN 

• Situatie van de cliënten analyseren, problemen in kaart brengen en oplossingen zoeken;  
• Administratieve, sociale en juridische vragen beantwoorden en, waar nodig, de doelgroep 

naar gespecialiseerde diensten leiden; 
• Toegang tot externe diensten vergemakkelijken; 
• Optreden als bemiddelaar/tussenpersoon bij diensten van derden om de rechten van de 

begunstigden te doen gelden; 
• Sociale permanentie houden; dit zowel in als buiten Brussel;  
• Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van partners in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest; 
• Actief bijdragen tot de ontwikkeling van gemeenschapsactiviteiten; 
• Administratieve opvolging garanderen: dossieranalyse, sociaal verslag, enz.; 
• Activiteitenverslagen en vergaderingsverslagen uitschrijven. 

 

PROFIEL 

• Bachelorsdiploma in sociaal werk of gelijkwaardig; 
• Goede kennis van het vreemdelingen- en sociaal recht; 
• Empathisch en open voor culturele diversiteit;  
• Autonoom en bestand tegen stress;  
• Flexibel en reactief;  
• Goede teamgeest; 
• Nederlands of Frans beheersen, kennis van en andere taal is een pluspunt; 
• Office beheersen: Word, Excel, Outlook. 

 

INTERESSE? 

Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als onderwerp “Maatschappelijk werk-st-er 
Brabantia“ vóór 01 september 2022 naar cv@caritas.be. 
 

CAW Brabantia biedt een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in 
een warm en dynamisch team.  
De gekozen kandidaat zal worden verzocht om 2 professionele referenties en een 
uittreksel uit het strafregister model 596-2 te verstrekken.  
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