
Jesuit Refugee Service Belgium (JRS-B) zoekt 

een halftijds advocacy officer 

 
Jesuit Refugee Service Belgium is de Belgische afdeling van 
Jesuit Refugee Service (JRS), een internationale NGO die 
werd opgericht door de Jezuïeten en tegenwoordig in meer 
dan 50 landen actief is. Haar missie is vluchtelingen en 
personen die gedwongen werden hun streek van herkomst 
te verlaten, te begeleiden, te dienen en hun rechten te 
verdedigen.  
 
In België geeft JRS prioriteit aan het ondersteunen van vreemdelingen die in gesloten centra 
worden vastgehouden alsook aan gezinnen met minderjarige kinderen die in terugkeerhuizen 
worden geplaatst met het oog op hun uitzetting. Door bezoeken bieden de leden van JRS-
Belgium deze personen, in samenwerking met andere NGO’s, een volwaardige begeleiding 
(moreel, sociaal, juridisch…). JRS bepleit ook de zaak van vluchtelingen en gedwongen 
migranten door contacten met de betrokken autoriteiten en door sensibilisering. We besteden 
in het bijzonder aandacht aan de meest kwetsbare vluchtelingen. 
 

Taken 

 Op de hoogte blijven van de toestand op het terrein via onze medewerkers: de 

geaccrediteerde bezoekers in gesloten centra en terugkeerwoningen en de 

medewerkers van het project Up Together. Hun bekommernissen en aanbevelingen 

overbrengen naar het politieke niveau en het publiek sensibiliseren in samenwerking 

met de dienst communicatie. 

 Bijdragen aan het definiëren en ontwikkelen van advocacywerk bij JRS, toezien op de 

samenhang van de boodschappen met het strategisch plan en het plan 2014-2016 

implementeren. 

 JRS vertegenwoordigen bij de verschillende platformen waar het actief is (de 

Transitgroep, Minderjarigen op de Vlucht, JRS Europe, IDC, …) en onze 

partnerschappen begeleiden. 

 Op vraag van de directeur JRS vertegenwoordigen binnen de Jezuïetenbeweging, de 

Belgische Kerk en het middenveld. 

 De Belgische migratiepolitiek proactief opvolgen en stellingen van JRS-B uitwerken. 

 Een netwerk van politieke en institutionele actoren opbouwen en onderhouden. 

 



Vaardigheden en attitude  
 U sluit zich aan bij de visie en de missie van JRS en wilt u actief inzetten voor 

vluchtelingen en gedwongen migranten.  

 U beschikt over een grondig inzicht in de Belgische instellingen en verenigingen en van 

het Belgische en Europees vreemdelingenrecht.  

 U heeft relevante ervaring in lobbywerk bij de Belgische autoriteiten.  

 U heeft een vlotte pen. U vat complexe inhouden samen voor diverse doelgroepen, met 

een aantrekkelijk en foutloos taalgebruik.  

 Relevante computertoepassingen en sociale media hebben geen geheimen voor u.  

 U hebt actieve kennis van Nederlands, Frans en Engels. Elke bijkomende taal is een troef. 

 U hebt een analytische geest, zin voor diplomatie en initiatief. U bent een teamspeler.  

 U bent flexibel en reageert op snel veranderende situaties. 

 U beschikt over een rijbewijs.  

 

Bijkomende troeven 
 Het delen van christelijke waarden is een bijkomende troef voor uw integratie in het 

team. 

 Ervaring in het werken met vluchtelingen en migranten.  

 

Werktijden en werkplaats 

 Halftijds contract (19 uur/week) voor twee jaar, hernieuwbaar. 

 Functie 4.2 van paritair comité 329.02 voor het Waals Gewest. 

 Indiensttreding in oktober 2016. 

 Kantoor in Brussel. Vergaderingen met JRS Europe en andere partners in het 

buitenland. 

 

Gelieve alle kandidaturen met CV en motivatiebrief te versturen naar info@jrsbelgium.org 

tegen uiterlijk 16 september 2016. 
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