
 
 
 
 
 
 

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 ons departement Asiel en Migratie en voor de ontvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
(NBMV), zijn wij op zoek naar een 

Sociaal begeleid-st-er – Opvang NBMV 
 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Zorgen voor medische, educatieve, sociaal-professionele, psychologische, sociale en juridische 
begeleiding voor de NBMV; 

• Individuele ondersteuning van NBMV garanderen door hem/haar kwalitatief hoogstaande 
psychosociale hulp (evaluatie, geïndividualiseerd onderwijsproject…) te bieden; 

• De vertrouwenspersoon zijn van de NBMV en zorgen voor de band tussen de NBMV en de 
buitenwereld; 

• Het geïndividualiseerde project voorbereiden met de ondersteuning van de pedagogische 
coördinateur/trice en in overleg met het team om de jongeren naar zelfstandigheid te begeleiden; 

• De band tussen de NBMV en zijn/haar voogd vergemakkelijken en regelmatig met de voogd 
overleggen;  

• Collectieve sensibilisatieworkshops organiseren om de NBMV voor te bereiden op een onafhankelijk 
leven; 

• De NBMV begeleiden bij de opbouw van zijn/haar zelfstandig levensproject, door praktische hulp te 
bieden (problemen analyseren, advies geven, oplossingen aandragen en informatie verstrekken);  

• De NBMV doorverwijzen naar gespecialiseerde interne of externe instanties of personen, in overleg 
met de voogd. 

 

PROFIEL 

• Bachelor met een sociale of pedagogische oriëntatie ; 

• Beroepservaring van enkele jaren in de pedagogische sector en/of op het gebied van individuele 
educatieve projecten, idealiter in de sector jeugdwerk; 

• Kennis van sociale wetgeving en/of vreemdelingenrecht; 

• Zeer goede kennis van het Nederlands en Frans (minimum B2-niveau); 

• Praktische ervaring met systemische analyse is een pluspunt; 
• Team-georiënteerd, met een positieve en constructieve houding; 

• Flexibel om de jongeren buiten de school te volgen; 

• Polyvalent en proactief; 

• Gemakkelijk omgaan met conflicten en stressvolle situaties;  

• Bereid om aan het permanentiesysteem deel te nemen en om tijdens het weekend en de nacht 
telefonisch stand-by te staan; 

• Goede beheersing van IT-tools en moderne communicatiemiddelen; 

• Rijbewijs B. 
 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur ten laatste op 31 augustus 2022 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritas.be en vermeld 
“Ontvang NMBV BXL” 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. 
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https://www.facebook.com/caritasintbe
https://www.youtube.com/user/caritasintbe
https://twitter.com/caritasintbe
https://www.linkedin.com/company/caritasintbe

