DAGBEGELEID-ST-ER / BACK-UP NACHTBEGELEID-ST-ER
COD – Werken in shiften – Voltijds – Scherpenheuvel
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.
Sinds 2015 beheren Caritas International en Caritas Vlaanderen een opvangcentrum voor verzoekers om
internationale bescherming in Scherpenheuvel. Het opvangcentrum biedt aan 165 asielzoekers van verschillende
nationaliteiten een tijdelijke thuis waar zij recht hebben op materiële hulp, medisch en sociaaljuridische begeleiding en
toegang krijgen tot activiteiten en opleidingen. Op dit moment zijn wij op zoek naar een:

“Dagbegeleid-st-er – back-up nachtbegeleid-st-er”

HOOFDTAKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samen met je collega’s zorg je voor de dagelijkse werking van het opvangcentrum en neem je hierbij een
breed pallet van taken op die met de bewoners en de verschillende aspecten van het leven in een
opvangcentrum te maken hebben.
Je bent back-up van het team nachtbegeleiders. Dit houdt in dat je per maand enkele nachtshiften presteert.
Je bemant het onthaal of de gemeenschappelijke ruimtes en bent hierbij het eerste aanspreekpunt voor de
bewoners.
Voor het onthaal van nieuwe bewoners en hun vertrek (klaarmaken kamers, in- en out-take bewoners,
opvolgen van interne verhuizen) zorg je eveneens. Je doet hiervoor de administratieve opvolging.
Je volgt de gemeenschapsdiensten op (bijvoorbeeld poetsen van gemeenschappelijke ruimtes). Dit gaat over
de uitvoering ervan en de controle.
Kamercontroles voer je regelmatig uit, en je maakt hiervan een rapportage.
Je zorgt voor de maaltijdbedeling, de lakenwissel en de bedeling van babyproducten.
Je beheert mee de vestiaire en plant een maandelijks bezoek aan de kledingboetiek met de bewoners.
Het vervoer van bewoners naar dringende afspraken neem je voor je rekening.
Je zorgt mee voor aan aangenaam samenleven door te bemiddelen en te sensibiliseren.
Je begeleidt de bewoners naar autonomie.
Aan de dagelijkse briefing, het multidisciplinair intern en extern overleg en reflectiemomenten over het
opvangproject neem je actief deel.
Je zorgt mee voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren en
signaleren volgens de procedures.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs in een mensgerichte opleiding.
Een eerste relevante werkervaring in een gelijkaardige context heb je bij voorkeur al achter de rug.
Je bent empathisch, sociaalvaardig, communicatief en diplomatisch.
Je kan je goed organiseren en werkt volgens de procedures.
Werken in een team gaat je goed af, en je hebt een positieve en opbouwende houding.
Een zeer goede kennis van het Nederlands is een must. Als je nog andere talen spreekt, is dat een pluspunt;
Je hebt een rijbewijs B.
Je bent bereid om in shiften van 12u te werken (van 8u tot 20u of van 20u tot 8u voor de vervanging van
nachtbegeleiders), zowel op weekdagen, weekends als feestdagen (aan de hand van een systeem van
zelfroostering met maximum 5 shiften opeenvolgend).
De principes en waarden van Caritas deel je, en je kiest bewust voor een multiculturele werkomgeving.

INTERESSE?
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “Dagbegeleid-st-er Scherpenheuvel” voor 30 november
2022 naar cv@caritas.be.
Caritas biedt je een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een dynamisch team in een
toonaangevende internationale organisatie. De gekozen kandidaat moet 2 referenties en een uittreksel 596-2
uit het strafregister kunnen voorleggen.

