
 
 

 

 

 

Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van meer dan 165 christelijke 
solidariteitsorganisaties, die samen actief zijn in meer dan 200 landen en regio’s. In het buitenland helpen we 
slachtoffers van rampen en conflicten, honger en armoede. In België bieden we een individueel en humaan 
antwoord op ieders migratieparcours. We richten ons in de eerste plaats op de meest kwetsbaren, zonder 
enige vorm van discriminatie. 

Het Departement Internationale Samenwerking zoekt een programmaverantwoordelijke in Brussel voor het 
formuleren/schrijven en opvolgen van noodhulp- en ontwikkelingsprogramma’s en projecten in de toegewezen landen. 
  

VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Het coördineren van noodhulp/ontwikkelingsprojecten en programma’s:  
- Ondersteuning van de lokale vertegenwoordiging of van de lokale partner bij het formuleren, opstellen en 

opvolgen van de projecten en programma’s. 
- Het beheer van de financiën en budgetten. 

 Het implementeren van de landenstrategieën:  
- Analyse van de humanitaire, politieke, economische en sociale situatie. 
- Uitvoering en monitoring van de strategie.   
- Opvolging en ondersteuning van onze lokale partners.  
- Opvolging en het beantwoorden van ‘call for proposals’ bij de verschillende institutionele donoren. 

 Het begeleiden en monitoren van de lokale vertegenwoordiging: 
- Deelname bij de aanwerving, het opvolgen en evalueren van het personeel binnen de antenne.  
- Het opstellen en opvolgen van het jaarlijks budget.  

 

PROFIEL 

 Master in Internationale noodhulp of ontwikkelingssamenwerking. 

 5 jaar professionele ervaring waarvan minimum 3 in het buitenland, in het beheer van noodhulp-  en 
ontwikkelingsprojecten.  

 Beheer van projectbeheer-methodologieën: PCM, GAR, theory of change, … 

 Een goede ervaring in het formuleren en schrijven van projecten voor institutionele donoren (DGOS, EU)  

 Een technische ervaring (WASH of andere) is een pluspunt. 

 Heel goede kennis van het Engels, Frans en/of Nederlands  

 Bereid om missies op het terrein uit te voeren. 

 Nauwgezet en resultaatsgericht, innovatief en stressbestendig. 

 
INTERESSE? 

Stuur ten laatste op 27 juli 2020 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritasint.be en vermeld 
“Programmaverantwoordelijke”(*). 

Caritas biedt u een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een dynamisch team en een 
toonaangevende internationale organisatie. Kandidaten die weerhouden worden kunnen rekenen op een 
pakket met voordelen conform aan de voordelen binnen de sector. De weerhouden kandidaat wordt geacht 2 
professionele referenties en een blanco uittreksel 596-2 uit het strafregister te kunnen voorleggen. 

Voor meer informatie, neem contact op met Bernadette Van Raemdonck: b.vanraemdonck@caritasint.be 

 

 

 

(*) Kandidaten die niet worden gecontacteerd in de maand die volgt op de vacature deadline, mogen beschouwen dat hun 
kandidatuur niet weerhouden werd. 

 

Een programmaverantwoordelijke (m/v) 
voor de hoofdzetel in Brussel 

CONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR  -  80% 
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