
  
 
 
 

 

 

 

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. 

De dienst Integratie van het Departement Asiel en Migratie zoekt voor zijn project ‘Housing 4 Refugees’ een: 

‘Housing Specialist’ 

MISSIE 

De Housing Specialist werkt met collega’s samen om een positieve integratie te bevorderen voor recent erkende 
vluchtelingen. Daarbij ligt de nadruk op het leveren van kwaliteitsdiensten voor alle betrokken partijen. Deze specialist 
zorgt dat de begunstigden toegang hebben tot stabiele en correcte huisvesting. Hij of zij vertegenwoordigt Caritas 
International in de lokale gemeenschap en werkt aan het opbouwen van relaties met verhuurders en investeerders die 
deuren openen naar betaalbare huisvesting voor vluchtelingen.  

HOOFDTAKEN 

• In samenwerking met sociale begeleid-st-ers en andere projectmedewerk-st-ers, bedenk en implementeer je 
een strategie opdat erkende vluchtelingen in Vlaanderen (regio Antwerpen-Hageland-Haspengouw) makkelijker 
toegang tot huisvesting zouden hebben; 

• Je bedenkt en ontwikkelt initiatieven om potentieel solidaire eigenaars te identificeren en te sensibiliseren. Je 
bouwt met hen een vertrouwensband op om een efficiënte dienstverlening te kunnen bieden; 

• Je zorgt voor een ’match’ tussen het aanbod en de vraag naar woningen door families en personen die worden 
begeleid door Caritas en haar opvangpartners, en organiseert bezoeken aan de voorgestelde woningen; 

• Je vult de vereiste administratie over huisvesting in dossiers en databases in om aan de projecteisen te voldoen 
van de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) en de kwetsbare families; 

• Samen met de maatschappelijk werk-st-er zorg je voor de opvolging na installatie (huur, huurwaarborg, 
energie…), de communicatie met de eigenaar en kom je tussen als het nodig is. 

PROFIEL 

• Je genoot een hogere opleiding;  

• Je hebt kennis van de huisvestingsmarkt en de Vlaamse huurwetgeving; 

• Je hebt ervaring met verhuur en bijstand aan verhuurders; 

• Je hebt uitstekende interpersoonlijke communicatievaardigheden. Je bent diplomatisch, kan goed luisteren, 
bemiddelen en onderhandelen. Je praat en schrijft vlot; 

• Je hebt ervaring en uitstekende vaardigheden in projectbeheer. Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en 
georganiseerd. Je stelt jezelf objectieven en bent resultaatgericht; 

• Je hebt interesse in en affiniteit met hulp aan migranten en aan hulpbehoevenden voor bestrijding van 
discriminatie en voor gelijkheid van kansen (bijv. in mate van toegang tot een woning); 

• Je bent gemotiveerd door teamwerk, en kan vrijwilligers begeleiden; 

• Je bent tweetalig Nederlands en Frans, met een actieve kennis van het Engels; 

• Je hebt een rijbewijs B en bent bereid je te verplaatsen om eigenaars te ontmoeten en woningen te bezoeken 
(Brussel en regio Antwerpen-Hageland); 

• Je onderschrijft de missie en waarden van Caritas International. 

INTERESSE? 

Stuur vóór 26 maart 2023 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritas.be en vermeld ‘Housing Specialist’. 
Caritas biedt je een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een dynamisch team en een 
toonaangevende internationale organisatie. De gekozen kandidaat kan 2 professionele referenties en een uittreksel 
596-2 uit het strafregister voorleggen. Voor meer info neem contact op met Fien Vanhees: f.vanhees@caritasint.be 
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