Stichting “Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst“
(GKMT)zoekt voor haar partnerorganisatie in Mpongwe/Zambia 1
of 2 ervaren en betrokken personen (liefst een gepensioneerd
koppel) in de functie van Projectleider Bouw (A) en
vertegenwoordiger van het bestuur (B).

Standplaats:

Mpongwe/Zambia

De taken zijn:
1. Het (bege)leiden van de laatste fase van de bouw van de school voor Landbouw en Techniek:
Het George Korsten Vocational Training College (GKVTC)(A).
2. Het superviseren van de projecten van Give the Children of Mpongwe a Future (GCMF) ter
plaatse (Guesthouse, Internetcafé met Service centrum en het weeskinderenproject OVC(B).
3. Het secretarieel ondersteunen van het bestuur in Zambia bij het uitvoeren van haar
werkzaamheden (B)
4. Het vertegenwoordigen van het bestuur uit Nederland in het bestuur van GCMF (B)
Uw profiel
o U hebt kennis en ervaring van bouwmanagement volgens de principes van Maxergy en
Open Source House en /of financieel management en projectmanagement op minimaal
HBO-niveau.
o U bent in staat tot goede samenwerking met de leden van het bestuur in Nederland, het
lokale GCMF-bestuur, de lokale overheid en stakeholders in Mpongwe.
o U bent in staat tot goede samenwerking met de directeur van de school voor Landbouw
en Techniek.
o U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken in het Engels en het
Nederlands.
o U bent betrokken, ondernemend, praktisch, probleemoplossend, creatief en flexibel.
o U bent minimaal 1 jaar beschikbaar. Beschikbaarheid voor langere tijd verdient de
voorkeur.
Wat bieden wij?
o Een boeiende vrijwilligersplek in een uitdagende omgeving in Zambia.
o Een afwisselende werkplek en de kans op het verbreden van uw kennis en netwerk op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.
o Persoonlijke begeleiding in Zambia en vanuit Nederland.
o Vergoeding op het niveau van een passend lokaal salaris en vrije accommodatie.
Start 1 april 2018 (of zoveel eerder als mogelijk).
Bent u geïnteresseerd in deze functies, reageert u dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 februari
2018 via e-mail: infompongwe@ziggo.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats eind februari/begin maart 2018.
Voor meer informatie over de stichting kunt u onze website bezoeken: www.mpongwe.nl of bellen
met mevr. T. Korsten-Korenromp 0031658952705 of dhr. Th. Goossens 0031638419186

