
 
 
 
 
 

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 (asielzoekers) in Scherpenheuvel. Het opvangcentrum biedt 165 vluchtelingen van verschillende 
nationaliteiten een tijdelijke thuis waar zij recht hebben op materiële hulp, medische en sociaaljuridische begeleiding en 
toegang krijgen tot activiteiten en opleidingen. We zijn nu dringend op zoek naar een: 
 

Manager opvangcentrum 
 

HOOFDTAKEN 

• Samen met de adjunct-centrummanager leid je het centrum. Je zorgt voor de opvolging van het door jullie 
opgestelde beleidsplan en de budgetten. Je vertaalt dit naar een werkbaar kader voor je medewerkers en de 
bewoners en organiseert zo de dagelijkse werking. 

• Als centrummanager behoud je een ‘helicopterview’ over het opvangcentrum. Je staat in voor de organisatie 
van de materiële hulp, de preventie en veiligheid in het gebouw. Je zorgt voor een goede financiële, logistieke 
en administratieve follow-up van het beheer van het opvangcentrum.  

• Samen met de adjunct-centrummanager zorg je voor de dagelijkse leiding van het team. Je stuurt het 
administratieve en begeleidersteam rechtstreeks aan. Je coacht en evalueert hen en doet een deel van de 
personeelsadministratie. Je zorgt voor een verdeling en opvolging van de taken. 

• Je bent verantwoordelijk voor de leefbaarheid van het opvangcentrum en een goede dienstverlening aan de 
verzoekers om internationale bescherming. 

• Je bent het aanspreekpunt voor een aantal externe contacten en zorgt dat je een actief netwerk met relevante 
organisaties en personen opzet en onderhoudt. 

• De werking van het centrum coördineer je in overleg met de hoofdzetel, volgens de kwaliteits- en wettelijke 
normen. 

• Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en coördinatievergaderingen. Je deelt jouw expertise, rapporteert, 
maakt analyses en geeft adviezen over het opvangproject. 

• Je beheert complexe probleemdossiers en bent in noodgevallen buiten de kantooruren bereikbaar per telefoon. 
 

PROFIEL 
• Hogere opleiding (vb. master of bachelor in sociale wetenschappen); 
• Ervaring van minimaal 3 jaar in teammanagement;  
• Ervaring in het beheer van een collectief opvangcentrum is een troef; 
• Ervaring/kennis in de asiel- en migratiesector en/of geestelijke gezondheidszorg ; 
• Affiniteit met hulpverlening aan migranten en de meest kwetsbaren; 
• Sterk organisatorisch en stressbestendig; 
• Sterke leidinggevende capaciteiten, je kan een succesvol team samenstellen; 
• Goede relationele en communicatieve vaardigheden en een positieve ingesteldheid; 
• Kennis van het sociaal netwerk en goede vaardigheden om partnerships op te bouwen; 
• Respect voor de waarden van Caritas; 
• Kwaliteitsgericht werken volgens afgesproken procedures, en efficiënt taken plannen en organiseren; 
• Vloeiend Nederlands en goede kennis van het Engels, elke andere taal is een pluspunt;  
• Goede beheersing van computertools en moderne communicatiemiddelen; 
• Rijbewijs B. 

 

INTERESSE? 
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “Centrummanager Scherpenheuvel“ voor 30 april 2023 
naar cv@caritas.be . 

Caritas biedt je een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een dynamisch team in een 
toonaangevende internationale organisatie. De weerhouden kandidaat moet 2 referenties en een uittreksel 596-
2 uit het strafregister kunnen voorleggen. 
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