De klimaatcrisis is een watercrisis. Symptomen zijn droogte en overstromingen. Oorzaken aanpakken
kan door de veerkracht van ecosystemen te versterken én tegelijk water beschikbaar te houden voor
menselijk gebruik.
Wil je vernieuwende projecten promoten die zo de mens en de natuur ten goede komen? Haal je
voldoening uit het verwerven van financiering bij grote donoren en bij stichtingen? Dan ben jij de
collega die we zoeken:

Programme funding coordinator (m/v/x)
Jouw taken
 Je verbetert de strategie om de steun voor onze organisatie uit te breiden naar andere
overheden multilaterale organisaties, stichtingen en privé-actoren (institutionele actoren)
 Je brengt relevante donoren en hun vereisten in kaart en bouwt er relaties mee op
 Je evalueert kansen tot financiering en dient voorstellen in, soms in consortium
 Je geeft advies bij de realisatie van projecten, verzekert de conformiteit van projectuitvoering en
narratieve rapporteringen
 Voor deze taken coördineer en werk je intensief samen met collega’s en partners in de landen,
en versterk je hun competenties in fondsenwerving en rapportering

Jouw profiel
 Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring, bij voorkeur in een thema dat aansluit bij de
opdracht van Join For Water
 Je hebt relevante ervaring in internationale fondsenwerving en marketing inzake
ontwikkelingssamenwerking of klimaatgerelateerde initiatieven
 Je hebt ervaring met, en bent inventief bij het uitdenken en het uitwerken van
financieringsdossiers; bij voorkeur in een internationale ngo
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 Je bent een geboren netwerker die vlot duurzame externe relaties voor Join For Water weet uit
te bouwen. Ondernemend en tactisch benader en overtuig je sleutelpersonen bij organisaties en
bedrijven in het aangaan van samenwerkingen.
 Je bezit uitstekende schrijf- en contactvaardigheden, in het Frans, Nederlands en Engels. Kennis
van Spaans is een meerwaarde
 Ervaring met het versterken van competenties van medewerkers en organisaties

Ons aanbod
 Deeltijds contract (80%) met start op 1 januari 2022. Duur contract en VTE bespreekbaar na
positieve evaluatie na 7 maanden.
 Loon volgens intern barema, rekening houdend met relevante anciënniteit. Bruto maandloon
voor een 0,8 VTE met 5 / 15 jaar relevante ervaring: 2.712,14 euro / 3.390,18 euro.
 Volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woonwerkverkeer
 Maaltijdcheques
 Standplaats te Gent met dienstreizen naar landen waar Join For Water werkzaam is

Interesse?
Stuur ten laatste op 31 december 2021 je cv en een schriftelijke motivatie naar
job@joinforwater.ngo met vermelding “Programme funding coordinator”.
Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Brent Desmedt:
brent.desmedt@joinforwater.ngo of 0491 74 86 52.
Join For Water werft aan op basis van competenties en talent ongeacht geslacht, gender, afkomst,
leeftijd, geaardheid of handicap.
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