
 
 

Caritas International België (www.caritasinternational.be) is een Belgische vzw die slachtoffers van 
oorlogen, rampen en armoede steunt en migranten helpt, in samenwerking met de nationale en 
internationale netwerken waartoe wij behoren. De organisatie voert activiteiten uit, zowel in het 
buitenland -  via noodhulp en heropbouw, alsook ontwikkelingsprogramma’s (Afrika, Midden-
Oosten, Azië, Haïti, Balkan), - dan in België, via het onthaal en de sociale begeleiding van asielzoekers 
en migranten,    de integratie van erkende vluchtelingen en de vrijwillige en duurzame terugkeer naar 
het land van herkomst. Caritas International België is de Belgische afdeling van één van de grootste 
internationale netwerken : Caritas Internationalis (http://www.caritas.org), die 165 organisaties telt, 
die samenwerken in 200 landen en regio’s.  

Caritas International (CI.be) voert samen met lokale partners verschillende 
voedselzekerheidsprojecten uit in Burundi en dit, zowel met eigen middelen als met 
medefinanciering van overheden. 

In het bijzonder beschikt CI.be in consortium met de stichting AVSI (Italië) en Dierenartsen zonder 
grenzen België over een subsidie van de EU voor het uitvoeren van haar project  « TUBEHONEZA » in 
de Provincies Ngozi en Kayanza, in het Noorden van Burundi.  

Het project « TUBEHONEZA » heeft als globale doelstelling om op duurzame manier de veerkracht 
van de rurale Burundese bevolking te versterken.. De specifieke doelstelling (onmiddellijk effect) is 
het verbeteren van de voedselzekerheid, de voeding en de sociale cohesie van de begunstigden van 
de actie door duurzaam hun bestaansmogelijkheden te versterken. CI.be is verantwoordelijk voor de 
activiteiten gelinkt aan de familiale landbouwexploitaties en rurale ontwikkeling.  

Het is in het kader van dit project dat CI.be een TECHNISCH ASSISTENT (TA) wenst te rekruteren  
teneinde de uitvoering van deze activiteiten te ondersteunen.  De TA werkt in nauwe samenwerking 
met de verantwoordelijken van de operationele projectpartners, te weten het diocesaan bureau voor 
ontwikkeling van de betrokken zone, BADEC – Caritas Ngozi maar ook met andere dienstverleners die 
in functie van de behoeften zullen aangeworven worden.  

 

Steun aan de institutionele partners / aan het projectpersoneel 

 Begeleiding van de partners voor de ontwikkeling van interventiestrategieën, inclusief deze 
met betrekking tot de begeleiding van de begunstigden; 

 Supervisie en ondersteuning met betrekking tot het respecteren van administratieve en 
financiële procedures; 

 Ondersteuning, invoering en opvolging van de tools voor het administratief en financieel 
beheer van de partners, vooral in samenhang met de Burundese wetgeving wat de partners 
van de Landbouw-Coöperatieven betreft, met bijzondere focus op de overdracht van die 
competenties; 

http://www.caritasinternational.be/


 Deelname aan de ontwikkeling van tools voor het beheer van Human Ressources van het 
project en opvolging van de uitvoering; 

 Organisatie van de continue vorming van de technische ploeg en van de partners over 
verschillende thema’s nodig voor de goede uitvoering, met een bijzondere aandacht voor 
gender en milieu. 

Communicatie / Facilitatie / Organisatie 

 Faciliteren van de relaties op alle niveaus: tussen het personeel, de leden van het 
consortium, de uitvoeringspartners van het project, en met alle andere actoren van de 
landbouwsector van de actiezone en de institutionele technische partners 
(opzoekingscentra, informatiebronnen, laboratoria, technische ministeries, enz.; 

 Stimuleren van initiatief en creativiteit bij de partners en het projectteam; 

 Uitwerken van een communicatie- en visibiliteitsplan conform de voorschriften van de donor  

 Zorgen voor een goede relatie tussen het gedeelte van het project dat door CI.be wordt 
uitgevoerd en de algemene coördinatie van het consortium enerzijds en met het volledige 
programma TUBEHONEZA anderzijds; 

 Organisatie van de informatieverspreiding betreffende het project. 

Opvolging / Evaluatie / Kapitalisatie 

 Ontwikkeling van opvolgingstools  inclusief de gedigitaliseerde opvolging via smartphone of 
tablet; 

 Vorming en begeleiding van het projectpersoneel in het verzamelen van informatie en het 
creëren van databanken voor de opvolging van de levensomstandigheden van de 
begunstigden; 

 Opvolging van de uitvoering van de activiteiten; 

 Opvolging van de performantie-indicatoren, analyse en rapportering; 

 Opvolging en synthese van de activiteitenrapporten van de partners en redactie van externe 
rapporten voor de donor; 

 Financiële en administratieve opvolging (boekhouding van de partners, budgetopvolging, 
beheerprocedures, enz.); 

 Organisatie van de kapitalisatie van de ervaringen en de verworvenheden en bijdragen aan 
de exit strategie. 
 

 Universitair diploma in ontwikkelingswetenschappen, socio-economische wetenschappen, 
landbouwontwikkeling of equivalent; 

 Een minimum van 3 jaar terreinervaring in het domein van landbouwontwikkeling of 
associatieve ontwikkeling zoals coördinator, technisch assistent of elke andere post met 
evenwaardige competenties; 

 Kennis van financieel projectbeheer  

 Competenties in het beheer en motivatie van teams gericht op dialoog en uitstekende 
communicatieve vaardigheden;  

 Praktische ervaring in resultaatgericht beheer (GAR) en Project cycle management (PCM) ; 

 Zeer goede mondeling en redactionele vaardigheden in het Frans; 

 Werkervaring in multicultureel en interdisciplinair team;  

 Ervaring in het associatieve milieu of coöperatief milieu in het buitenland en vooral in Sub-
Sahara;  

 Werkervaring voor een project gefinancierd door de Europese Unie is een troef; 

 Beheersing van informatica (Word, Excel, Outlook, enz.) ;  

 Geldig rijbewijs. 

 



De TA zal vooral gebaseerd zijn in de hoofdstad van de provincie Kayanza (Noorden van het land). Hij 
zal frequente missies verrichten in de gemeenten die door het programma opgevolgd worden 
evenals in Bujumbura.  
 

 Een statuut equivalent aan het statuut van Ngo-Coöperant, vervolledigd met lokale 
vergoedingen conform de salarispolitiek van Caritas International België.  

 Een hernieuwbaar contract van bepaalde duur van 2 jaar. 

 Indiensttreding op het terrein voorzien vanaf november 2018.  

 Briefing te Brussel is voorzien voor het vertrek.  
 

 Graag uw kandidatuur (curriculum vitae en motivatiebrief) sturen met vemelding ‘TA 
Burundi', vóór  woensdag 19 september 2018 (15h00 GMT), aan cv@caritasint.be. 
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