
 

Medewerker Projecten (32 uur per week) 

Vastenactie zoekt per direct een Medewerker Projecten voor 4 dagen per week die met zijn/haar 
kennis van ontwikkelingssamenwerking een goede aanvulling zou zijn op het huidige team. Heb jij 
ervaring met kleinschalige ontwikkelingssamenwerkingsprojecten? Krijg jij energie van het 

ondersteunen en monitoren van ontwikkelingssamenwerkings- en noodhulpprojecten? En ben jij op 
zoek naar een uitdagende en afwisselende functie bij een kleine organisatie? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!    

Wat ga je doen? 

Als Medewerker Projecten bestaan je werkzaamheden uit het inhoudelijk, organisatorisch en 

administratief ondersteunen van kleinschalige projecten op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. Samen met een klein team beheer je een portfolio van zo’n 70 
ontwikkelingsprojecten per jaar. Daarvoor onderhoudt je relaties met onze Nederlandse en 
buitenlandse projecthouders. Veel van deze projecthouders komen uit het katholieke netwerk. Je 
bent in staat om projectvoorstellen inhoudelijk te beoordelen en hier advies over uit te brengen. Je 

hebt ervaring met het monitoren en evalueren van projecten en bent bereid om projecten te 

bezoeken. Daarnaast voorzie je de communicatie- en fondswervingsafdeling van informatie over de 
projecten.  

De projectenafdeling van Vastenactie is in ontwikkeling, waardoor je de kans hebt om op alle 

aspecten van projectbeheer bij een ontwikkelingsorganisatie ervaring op te doen. Het is een zeer 
afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief op het gebied van projectbeheer.  

Over Vastenactie 
Vastenactie is in 1961 opgericht in opdracht van de Nederlandse bisschoppen. De Stichting 
ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardigere, 
humanere en welvarendere samenleving. Solidariteit met medemensen in nood is een 
wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die Vastenactie ondersteunt, komen dan ook ten goede 
aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. Ze zijn over het algemeen 
kleinschalig, sociaaleconomisch van aard en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp. Vastenactie heeft 
een directeur en twaalf medewerkers. Website: www.vastenactie.nl.  

Functie-eisen 

 Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau 

 Je hebt kennis van internationale ontwikkelingssamenwerking  

 Je kunt projectmatig en planmatig werken en hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring 

 Je hebt ervaring met het monitoren en evalueren van 
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten 

 Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden 

 Je kunt goed zelfstandig en georganiseerd werken en hebt oog voor detail 

 Je hebt een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels 

 Bij voorkeur spreek je goed Spaans en/of Frans 

 Je bent bereid voor je werk te reizen 

 Je deelt en/of respecteert de katholieke identiteit van de organisatie 

Wat bieden wij? 

Vastenactie biedt je een uitdagende baan aan waarbij je meedraait in een klein en bevlogen 
projectenteam, bestaande uit drie medewerkers. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. Wij bieden 
een jaarcontract met uitzicht op verlening en een marktconform salaris.  

Geïnteresseerd? 

Stuur dan uiterlijk 23 februari 2020 een motivatiebrief en CV naar Peter van Hoof 
(peter.vanhoof@vastenactie.nl). Als je vragen hebt over de vacature, kun je contact opnemen met 
Merel van Andel, Medewerker Projecten bij Vastenactie, telefoon 070-779 6008.  

Wij vragen van alle medewerkers bereidheid tot naleving van onze gedragscode en medewerking 
bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.  
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