
        

CAW Brussel 

Priemstraat 19 A | 1000 Brussel 

02 289 60 10 

www.cawbrussel.be 

 

 
 

 

 

 

1 
 

CAW Brussel zoekt 
Psychosociaal hulpverlener (M/V/X) 

Team Migratie 
0,8 VTE bepaalde duur 1 januari – 31 december 2023 

 
 

Wie zijn we ?  
 
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame 

welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van 

CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt 

bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in 

het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd 

zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te 

pakken en te voorkomen. 

 

De hulpverlener maakt deel uit van het team Migratie  binnen de cluster Basisrechten en Financiële 

Hulpverlening. 

De hulpverlener staat specifiek in voor het begeleiden van mensen met een migratie achtergrond , 

zowel erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden als mensen met een tijdelijk of geen geldig 

verblijfsstatuut. We ondersteunen deze doelgroep o.a. bij het zoeken naar een woonst, sociaal-

administratieve vragen, toekomst oriëntatie, psychologische problemen,… In de begeleidingen wordt 

er nauw samengewerkt met sociale tolken om de communicatie met deze doelgroep mogelijk te 

maken.  

 

Wat verwachten we?  
 

 Ervaring met individueel  begeleidingswerk en begeleiding van gezinnen  

 Affiniteit met de vluchtelingenproblematiek 

 Kunnen werken in een multidisciplinair team 

 Interesse voor cultuursensitieve hulpverlening en de nodige vaardigheden in het omgaan met 

mensen met verschillende culturele achtergronden 

 Kennis van vreemdelingenwetgeving is een pluspunt 
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Wie zoeken we?  

 

 Je bent integer, geëngageerd en gaat respectvol met mensen om 

 Je kan actief communiceren  

 Je kan diplomatisch en inspirerend werken o.a. met externe diensten 

 Je kan zelfstandig , planmatig en resultaatgericht werken 

  

 Bij voorkeur met een bachelordiploma menswetenschappen , maar relevante ervaring (ook 

in andere sectoren), motivatie en juiste attitudes zijn doorslaggevend  

 Heb je kennis van de sociale  kaart van Brussel? Dat is een pluspunt. Anders zullen we ervoor 

zorgen dat jij deze onder de knie krijgt 

 Talenkennis: 

o Grondige kennis van het Nederlands (spreken, begrijpen, lezen en schrijven) 

o Goede kennis van het Frans (spreken en begrijpen). Heb je alleen een basiskennis 

van het Frans? Geen probleem, we zullen je verder opleiden 

o Andere talen zijn zeker een pluspunt  

 

Wat bieden we?  

 

 Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken 

 Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten 

te ontwikkelen 

 Verloning volgens barema B1C van PC 319.01 

 Een contract bepaalde duur 0,8 VTE  van 01/01/2023 t/m 31/12/2023 

 Maaltijdcheques en extra verlofdagen  

 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer 

 Werkingsgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 Glijdende uurroosters  

 Mogelijkheid tot telewerk  
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Hoe solliciteren ?  

 

Stuur t/m 11 december 2022 per mail je motivatiebrief en cv naar milly.hoolants@cawbrussel.be   en 

ilse.denil@cawbrussel.be  met vermelding ‘vacature psychosociaal hulverlener ‘  in het onderwerp 

van je mail. 

 

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij.  

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht  leeftijd,   genderidentiteit,  origine, 

seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand. 
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