
 
 

 
 
 
 
 

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 Opvang (Asiel en Migratie) en meer specifiek voor de projecten Youth in Transit (YIT – NBMV 
3de fase) en Transit Kwetsbaren (TK) gebaseerd in Brussel, zoeken wij een: 
 

Sociaal begeleid-st-er 
MISSIE 
 

De projecten YIT en TK brengen kwetsbare jongeren en gezinnen die een verblijfsvergunning hebben gekregen 
(erkend vluchteling, subsidiaire bescherming, enz.) en die materiële bijstand van Fedasil ontvangen, gedurende een 
overgangsperiode onder in individuele huisvesting. 
De sociaal begeleid-st-er is de referentiepersoon die zorgt voor de sociaal opvolging van de niet-begeleide 
minderjarige vluchteling (NBMV) en de kwetsbare families met het oog op hun autonomie. 

 
HOOFDTAKEN 
 

• Zorgen voor uitgebreide ondersteuning (medisch, educatief, sociaal-professioneel, psychologisch, sociaal en 
juridisch) van de families en de jongeren door individuele opvolging en het vaststellen van specifieke behoeften;  

• Een actieplan en periodieke evaluaties opstellen;  

• De jongeren en de families begeleiden bij de opbouw van hun levensloopbaan en hen de instrumenten geven 
om hun autonomie te vergroten (praktische problemen analyseren, adviseren, oplossingen voorstellen en 
informatie verstrekken);  

• De relatie tussen de NBMV en zijn/haar mentor vergemakkelijken en regelmatig met hem/haar overleggen;  

• Informeren over de mogelijkheid om een verzoek tot gezinshereniging in te dienen en zorgen voor follow-up;   

• Ondersteuning bij administratieve procedures (lokale autoriteiten, scholen, enz.) en bij het verkrijgen van sociale 
rechten;  

• Medische problemen vaststellen en zo nodig doorverwijzen naar een medisch centrum of gespecialiseerde 
artsen. Ervoor zorgen dat de families en de jongeren betrokken worden bij hun eigen medische zorg;  

• Leuke activiteiten organiseren en workshops geven om mensen voor te bereiden op zelfstandig wonen;  

• De waarden en gedragscodes van Caritas wat betreft het omgaan met kwetsbare mensen respecteren. 

 
PROFIEL 
 

• Bachelordiploma van een maatschappelijke richting; 

• Beroepservaring in het begeleiden van kwetsbare volwassen migranten of in de jeugdwerking, de opvang en 
individuele begeleiding van NBMV; 

• Praktische ervaring met systemische analyse is een pluspunt; 

• Gevoelig zijn voor de problematiek van NBMV en de kwetsbare volwassen migranten; 

• Proactief, flexibel, empathisch, geduldig, sociaalvaardig, communicatief en diplomatisch; 

• Uitstekende organisatievaardigheden en stressbestendig; 

• Uitstekende kennis van het Frans en het Nederlands. De kennis van andere talen is een troef; 

• Goede beheersing van IT-tools en moderne communicatiemiddelen; 

• De principes en waarden van Caritas delen en openstaan voor het werken in een multiculturele omgeving; 

• Rijbewijs B en snel beschikbaar. 
 

INTERESSE? 
 

Stuur vóór 2 april 2023 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritas.be en vermeld ‘Sociaal begeleid-st-er 
Brussel’. Caritas biedt je een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een dynamisch team en een 
toonaangevende internationale organisatie.  
 

De gekozen kandidaat moet 2 professionele referenties en een uittreksel 596-2 uit het strafregister kunnen voorleggen.  
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