
 
 
 
  

 
 

 
 
 
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. 

Binnen de afdeling Asiel & Migratie ondersteunt ons Re-integratieteam migranten en aanvragers van internationale 
bescherming die naar hun land van herkomst willen terugkeren. Het team werkt mee aan een programma dat 
terugkeerders toekomstperspectieven wil geven en hen met succes wil reïntegreren. Caritas International biedt hulp die 
is afgestemd op de behoeften van elke persoon, in samenwerking met partnerorganisaties in de landen van herkomst. 
Voor ons Re-integratieteam zijn wij op zoek naar een: 

Projectmedewerk-st-er re-integratie Oost Europa en Kaukasus 

OPDRACHT 
Administratieve en financiële opvolging van (inter)nationale re-integratieprojecten voor migranten/verzoekers om 
internationale bescherming die uit verschillende EU-landen terugkeren naar hun land van herkomst. 
 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
• Nauwgezette administratieve opvolging van de projecten in samenwerking met de projectmanagers:  

o Administratieve ondersteuning bij de individuele re-integratiedossiers naar o.a. Armenië, Georgië, 
Moldavië,…; 

o Referentiepersoon zijn voor terugkeerders en deelnemende EU-landen; 
o Beheer van de database met aanvraagdossiers voor hulp bij terugkeer;  
o Ondersteuning bij het beheer van inkomsten en uitgaven in samenwerking met de afdeling financiën; 
o Opvolging van de re-integratiebudgetten van mensen die uit verschillende EU-landen naar hun land 

van herkomst terugkeren; 
o Voorbereiden, opstellen en controleren van narratieve en financiële verslagen van re-

integratiedossiers.  
o Opvolging van individuele re-integratiedossiers via de online tool RIAT (Reintegration Assistance 

Tool) 

• Contactpersoon zijn voor overheidsinstellingen in verschillende EU-landen en voor lokale partnerorganisaties. 

• Presentaties geven over onze werking in (inter)nationale context (bvb voorstelling van de re-integratiedienst 
van Caritas tijdens ontmoetingsdagen op nationaal vlak); 

• Ondersteuning van lokale partnerorganisaties: de partnerorganisaties regelmatig op de hoogte houden en 
onmiddellijk reageren op eventuele moeilijkheden of veranderingen in de partnerorganisatie. 

 

PROFIEL 
• Hoger onderwijs (mastertype) of gelijkwaardig door ervaring; 

• Bewezen ervaring en competentie in projectmanagement; 

• Ervaring in de sociale sector en het bijstaan van migranten is een pluspunt; 

• Ervaring met de context van Oost Europa/Kaukasus is een pluspunt; 

• Nauwkeurig, georganiseerd, efficiënt en betrouwbaar; 

• Zeer goede kennis van het Russisch, Engels en Nederlands of Frans; 

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden met alle soorten gesprekspartners; 

• Flexibel en in staat zijn om met strakke deadlines te werken; 

• Autonoom en ook in staat zijn om in teamverband te werken; 

• Uitstekende beheersing van Office (Excel en Word) en kennis van andere software is een pluspunt; 

• Bereid tot verplaatsingen in België en eventueel in het buitenland; 

• Onmiddellijk beschikbaar.  
 

GEÏNTERESSEERD? 
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “Projectmedewerk-st-er re-integratie OE en K” voor 22 
augustus 2022 naar cv@caritas.be. 
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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 uittreksel 596-2 uit het strafregister te kunnen voorleggen. 

 

 

https://www.facebook.com/caritasintbe
https://www.youtube.com/user/caritasintbe
https://twitter.com/caritasintbe
https://www.linkedin.com/company/caritasintbe

