
          
 
 
JRS Belgium is op zoek naar een ervaren voltijdse projectverantwoordelijke 

   
Jesuit Refugee Service Belgium is de Belgische afdeling van Jesuit Refugee Service (JRS), een 
internationale NGO die werd opgericht door de Jezuïeten en die vandaag 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. Naast deze volwaardige begeleiding 
(moreel, sociaal, juridisch…) bepleit JRS ook de zaak van vluchtelingen en gedwongen 
migranten door contacten met de betrokken autoriteiten en door sensibilisering. 
 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en dynamische voltijdse medewerk(st)er gelast met 
het opstarten en coördineren van een uitdagend project: het ontwikkelen van gastvrijheids- 
en solidariteitsnetwerken rondom en samen met vreemdelingen die vrijgelaten werden uit 
een gesloten centrum en onverwijderbaar zijn. 
 
Taken 
De projectverantwoordelijke 
9 werkt onder leiding van de directeur van JRS-B en in nauwe samenwerking met het 

team van bezoekers in de gesloten centra, neemt deel aan de teamvergaderingen 
9 leidt het toelatingsproces tot het project van vreemdelingen die vrijgelaten werden uit 

het gesloten centrum en onverwijderbaar zijn 
9 selecteert, ondersteunt en evalueert de gezinnen, alleenstaanden, parochies, moskeeën 

en andere burgergroepen die zich kandidaat stellen voor het onthaal en/of de 
begeleiding van onverwijderbaren 

9 vormt, animeert en coördineert gastvrijheidsnetwerken in de 3 landsgewesten 
9 coördineert de samenwerking met de partnerorganisaties gelast met de sociale en 

medische follow-up van de verwelkomden 
9 stelt samenwerkingsprotocollen op tussen JRS-B, de opvangleden, de verwelkomden en 

de begeleiders en brengt ze ten uitvoer 
9 beheert het solidariteitsfonds dat ondersteuning biedt aan de verwelkomden (medische 

kosten, vervoer, …), de opvangleden en de andere vrijwilligers (vervoer, vorming) 
9 animeert de adviesgroep die de reflectie en de evolutie van het project draagt 
9 neemt deel aan de steungroep die garant staat voor de financiële duurzaamheid van het 

project 
9 vormt, omkadert en evalueert stagiairs en andere vrijwilligers 
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9 maakt het project op termijn in de gehele civiele maatschappij bekend, waarbij hij/zij de 
boodschap van JRS-B uitdraagt en verpersoonlijkt in samenwerking met de 
communicatieverantwoordelijke 
 

Vaardigheden en attitude 
 
De projectverantwoordelijke 
9 beschikt over een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur in de psychologie of in het sociaal 

werk 
9 heeft een gedreven zin voor sociale gerechtigheid en voor de bescherming van de 

mensenrechten, is gemotiveerd voor de missie van JRS. 
9 heeft affiniteit met het middenveld en beschikt over een terreinervaring met 

vluchtelingen en migranten in onregelmatige toestand 
9 heeft minstens 2 jaar ervaring inzake het opstarten van een nieuw project en kan 

zijn/haar dynamisme en enthousiasme aan anderen overbrengen 
9 heeft een uitstekende kennis van de sociale kaart van minsten twee van onze gewesten 
9 beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden en is in 

staat inhouden aan gevarieerde doelgroepen over te brengen 
9 heeft zin voor organisatie, initiatief en anticipatie 
9 werkt graag met vrijwilligers en in netwerkverband 
9 heeft aandacht voor de kwaliteit van relaties en is luistervaardig 
9 beheerst de courante informatica tools (Office) 
9 heeft een actieve kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels 
9 werkt graag met flexibele uurroosters, met prestaties buiten de kantooruren (’s avonds 

en in het weekend) 
9 is mobiel en in het bezit van een rijbewijs B. 

 
Bijkomende troeven: 
9 kennis van andere vreemde talen, bij voorkeur uit landen van herkomst 
9 kennis van het Belgisch sociaal recht en het vreemdelingenrecht 
9 het delen van christelijke waarden kan de integratie in het team bevorderen 
 
Functie 
 
9 projectverantwoordelijke 
9 38 u/week 
9 kantoor in Brussel 
9 loonschaal 4.2 van het P.C. 329.02  
9 indiensttreding in september 2015 
 
 
Praktisch 
 
De kandidaturen, met C.V. en motivatiebrief, worden tegen 20 augustus 2015 verwacht via 
belgium@jrs.net. Geselecteerde kandidaten worden eind augustus uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. 
 


