Ben jij op zoek naar een baan waarmee jij verschil kan maken? Wil je iedere dag met het gevoel naar huis dat jij hebt
bijgedragen aan betere kansen voor kinderen in ontwikkelingslanden? Vind jij het leuk om te werken in een informele
organisatie met betrokken collega’s?
Wij zijn Edukans – dé internationale ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs – en werken iedere dag aan het best
mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren in bijvoorbeeld Malawi, Ethiopië en India. Edukans werkt vanuit
christelijke inspiratie en is afhankelijk van giften van particulieren, scholen, kerken, bedrijven, fondsen en subsidies. We
werken met een enthousiast team van ongeveer 35 mensen. Ons kantoor is gelegen op een locatie dichtbij het station
van Amersfoort. We bieden je een bruto salaris tussen € 2.345,76 en € 4.070,70 per maand afhankelijk van leeftijd en
ervaring.
Edukans is op zoek naar een ervaren

Projectmanager (36 uur)
om het team Operations te versterken. Je komt in een team met 6 collega’s die zich o.a. bezig houden met het opzetten
en ontwikkelen van country offices, het managen van projecten, het vastleggen van project data en het ondersteunen
van PME activiteiten.
Wie zoeken we?
Ben jij een kei in project management, zowel inhoudelijk als beheersmatig? Krijg je er energie van om samen met jouw
collega’s projecten goed op te zetten, te beheren en te verantwoorden? Ben je een pietje-precies, maar ook een
strategische denker als het gaat om samenwerking met andere partijen? Draai je daarnaast je hand niet om voor
frequent reizen naar de project locaties? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
• Je draagt zorg voor projectmanagement en rapporteert over de behaalde resultaten.
• Je versterkt capaciteit van de (internationale) organisatie en van partnerorganisaties.
• Je begeleidt project- en programmaplannen i.s.m. de Edukans vertegenwoordiger in het buitenland.
• Je signaleert financieringsmogelijkheden en schrijft mee aan project-/programma-aanvragen.
• Je onderhoudt een relevant netwerk en vertegenwoordigt Edukans in binnen- en buitenland.
• Je werkt samen met collega’s in het Operations team, collega’s in de andere teams (onderwijsspecialisten en
marketing & communicatie) en collega’s in de country offices.
• Je ondersteunt jouw collega’s met inhoudelijke en financiële rapportages.
Wat verwachten we van jou?
Relevante HBO/WO opleiding op het gebied van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
Minimaal 3 jaar werkervaring in internationaal project management.
Vaardigheid in het schrijven van projectplannen.
Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.
Goed netwerk in de sector.
Goede interpersoonlijke vaardigheden.
Bereidheid om te reizen.
Interesse?
Stuur je cv en motivatie voor 14 november a.s. naar Suzanna Pijlman via S.Pijlman@edukans.nl. De
kennismakingsgesprekken worden gepland op maandagmiddag 19 november a.s.

