Project Officer (50 of 70%)
Vervangingscontract 8 maanden (midden april tot eind december 2021)
SOS Kinderdorpen België zorgt er al 70 jaar voor dat kinderen in moeilijke familiesituaties toch kunnen
opgroeien binnen de warmte van een gezin, in België en 134 andere landen. We helpen gezinnen om
positieve verandering te brengen in hun situatie, zodat ze op lange termijn samen verder kunnen. En
als dat niet meer kan, bieden we kinderen zelf de warme thuis die ze nodig hebben om veilig op te
groeien.
In het kader van haar ondersteunende activiteiten binnen de nationale projecten en de twee EU
gesubsidieerde projecten, is SOS Kinderdorpen België op zoek naar een Project Officer voor een
vervagingscontract van 8 maanden, en dit vanaf 16 april 2021. Als Project Officer heb je een dubbele
rol:
 Je zal de twee EU gesubsidieerde projecten mee coördineren (50% van je werktijd)
 Je zal de ondersteunende activiteiten binnen onze 3 nationale projecten mee faciliteren en
coördineren (20% van je werktijd)
Jouw taken als Project Officer
1. Project coördinatie van de twee EU gesubsidieerde projecten “Traumasensitieve zorg voor
kinderen die opgroeien binnen de Jeugdhulp” en “Safe Behaviours” (50%).
Voor meer informatie over het eerste project, neem een kijkje op https://www.soschildrensvillages.org/trauma-informedpractices#:~:text=In%20the%20project%20%E2%80%9CSafe%20Places,to%20help%20ensure%2
0that%20child.
Het tweede project, Safe Behaviours, gaat begin mei van start en heeft als doel om
jeugdhulpprofessionals in staat te stellen om gepast te reageren op geweld onder kinderen.
Hieronder valt ook het aanmoedigen van kinderen en jongeren om actief bij te dragen aan het
creëren van een veilige omgeving voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten.







Verzamelen van informatie en input door middel van facilitering van focusgroepen
Ondersteunen van de administratieve en logistieke organisatie van de gegeven vormingen,
nationale en internationale stuurgroep-vergaderingen en eventuele internationale reizen
Ondersteunen van advocacy-activiteiten met betrekking tot het project
Op de hoogte blijven van alle communicatie met betrekking tot de projectactiviteiten
Werven en ondersteunen van jongeren van jongeren die bij het project kunnen worden betrokken
Assisteren bij het indienen van narratieve en financiële rapporten in samenwerking met de
coördinator

2. Ondersteuning van ons beleid omtrent kindveiligheid in de eigen hulpverlening (10%)
 Updaten van het materiaal (presentaties voor nieuwe medewerkers, kindveiligheidsbeleid,
signalisatiefiches, enz.)
 Uitvoeren van signalisatiefiches in samenwerking met de Belgische projectcoördinatoren
 Opvolgen van de implementatie van de visie en instrumenten m.b.t. kindveiligheid op
projectniveau (Vlaamse projecten)
 Aanpassen van het beleid en de instrumenten aan ieder project en ervoor zorgen dat ze door het
personeel worden begrepen
 Opvolgen van het beheer van incidenten op gebied van kindveiligheid
 Co-faciliteren van regelmatige ontmoetingen met de kindveiligheidcomités




Aanpassing van onze policy naar een kindvriendelijke versie
Afstemmen van praktijken met “Signs of Safety”

3. Overige ondersteunende activiteiten (10%)
 Inwerken in Result Based Management (RBM) en helpen aanpassen van het materiaal zodat het
aansluit bij de behoeften en de context van de nationale projecten
 Mede-organiseren van workshops op projectniveau om een vlotte implementatie van RBM
mogelijk te maken
 Opvolgen van de implementatie van RBM
 Ondersteunen van het advocacy-team voor ad hoc activiteiten
Jouw competenties als Project Officer:









Je hebt een master sociale of pedagogische wetenschappen (of gelijkaardig diploma)
Je hebt minstens 3 jaar ervaring in programmacoördinatie
Je hebt een goede kennis van de brede integrale jeugdhulp in Vlaanderen. Kennis van “Result
Based Management” is een pluspunt
Je hebt uitstekende coördinerende en communicatieve vaardigheden
Je hebt een doe-mentaliteit en je kan werken met deadlines
Je houdt van samenwerken met collega's uit verschillende culturen en professionele
achtergronden
Je spreekt vlot Nederlands en Engels (Frans is een pluspunt)
Je bent EU-burger of hebt een Belgische arbeidsvergunning

Wij bieden:







Een uitdagende kans om bij te dragen aan de verbetering van de rechten en het welzijn van vele
kinderen, binnen een gemotiveerd, professioneel, betrokken en internationaal team
Een vervangingscontract van 8 maanden vanaf 16 april 2021
Een deeltijdse functie (50% tot 70%, afhankelijk van je beschikbaarheid)
Een aantrekkelijk loonpakket, in lijn met de sector
Werkplek: Brussel / telewerk tijdens de corona-periode
Opstart: asap

Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie vóór 16 april 2021 naar job@sos-kinderdorpen.be, met
 Je CV (in het Engels)
 Je motivatiebrief (in het Engels). Bedankt om ook je mogelijke startdatum hierin te
verduidelijken
 2 referenties
Wegens de korte deadline moedigen we spoedige sollicitaties aan en behouden we ons het recht om
sollicitaties te behandelen van zodra ze binnenkomen.

