Programkoordinator til Caritas Danmark
(barselsvikar Team Sahel)
Vi søger en dygtig og engageret fuldtidsmedarbejder til vores Sahel team på Caritas Sekretariatet i
København. Du bliver en del af teamets fælles opgaveløsning og skal arbejde specifikt med vores
programmer i Niger og Burkina Faso. Caritas’ fokus i Sahel er på primært fødevaresikkerhed, ernæring og
indkomstgenerering for fordrevne og andre sårbare grupper samt humanitær bistand.
Dine opgaver vil bl.a. være:
• Koordinere, administrere og støtte implementering af Caritas´ program i Niger og Burkina Faso i tæt
samarbejde med det eksisterende team
• Lave resultatmåling, erfaringsopsamling og løbende kvalitetssikring og strategisk videreudvikling af
programmet og tilhørende budget
• Bidrage til kapacitetsudviklingen af samarbejdspartner med henblik på resultatopfyldelse og at
gennemføre standarder og donorkrav
• Løbende monitorering samt faglig støtte til partnerorganisationer, bl.a. ved besøg i Sahel-regionen
• Koordinering med andre organisationer fra Caritas Netværket i Sahel
• Rapportere til donorer inklusiv finansiel rapportering i samarbejde med Caritas’ økonomiske team
• Løbende at afsøge mulighederne for samarbejde med nye donorer og udarbejde konceptnoter
ansøgninger og budgetter
• Bidrage til Caritas’ fortalervirksomhed, oplysnings- og indsamlingsindsats
• Deltage i relevante faglige netværk på vegne af Caritas.
Vi har brug for en ny kollega som har:
• Relevant akademisk baggrund
•

Erfaring med projekt- og programarbejde i udviklingslande, inklusiv støtte til mennesker på flugt

•

Erfaring med samarbejde med lokale partnerorganisationer, kapacitetsudvikling og støtte til
lokaliseringsagendaen

•

Kendskab til programmer med især kvinder som målgruppe, der fremmer indkomstgenerering,
ernæring samt fredelig sameksistens

•

Konkret erfaring med at arbejde i felten - gerne fra Sahel-regionen

•

Erfaring med at arbejde med lokale civilsamfundsorganisationer, lokale regeringer, nationale
myndigheder og kendskab til institutionelle donorer

•

Dokumenteret erfaring med at bidrage til forandringsteorier, projektforslag til private og
institutionelle donorer og har forståelse af donorpolitikker og -krav, særligt fra Danida og EU.

•

Analytiske evner, har en god talforståelse og bruger af Excel, og er en stærk formidler i både skrift
og tale

•

Sprogfærdighed i fransk, dansk og engelsk

•

En tilgang der er empatisk, initiativrig og engageret og som bidrager til fællesskabet og kvaliteten i
organisationens arbejde og videre udvikling.

Vi tilbyder:
• En spændende international stilling i en stærk og trosbaseret hjælpeorganisation med op til 40
rejsedage om året
• En arbejdsplads hvor vi sætter pris på hinanden og et godt arbejdsmiljø
• Varierede arbejdsopgaver med mulighed for selv at præge retning og udvikle sig fagligt.
Ansøgningsfristen er 29. september 2022. Motiveret ansøgning inklusiv en beskrivelse af specifikke
tekniske kompetencer og interesser indenfor branchen samt CV sendes til caritas@caritas.dk.
Tiltrædelse 1. december 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41 og 42.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos International Chef, Cecilie Winther cew@caritas.dk
Caritas Danmark betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion,
seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Caritas Danmark er forpligtet til at
forhindre enhver form for uønsket adfærd på arbejdspladsen, herunder seksuel chikane, udnyttelse og
misbrug, manglende integritet og økonomisk forseelse. Caritas Danmark og alle medarbejdere og frivillige
deler dette engagement gennem vores Code of Conduct. Bemærk: Alle tilbud om ansættelse kræver
tilfredsstillende referencer og kan være underlagt screeningskontrol, som kan omfatte strafferegistre og
kontrol af finansiering af terrorisme.
Caritas Danmark er Den katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation
Vi vil forandre verden! Caritas Danmark yder humanitær og langsigtet udviklingsbistand i en række lande. I
Danmark laver vi socialt arbejde og påvirker den politiske dagsorden – alene eller sammen med andre
civilsamfundsorganisationer. Midlerne til arbejdet kommer fra Caritas Danmarks bagland,
Udenrigsministeriet, fonde og andre donorer.
Vi er en del af et globalt fællesskab - Caritas Danmark er stiftende medlem af Caritas Internationalis, der
arbejder i over 200 lande og territorier. Grundlaget for vores arbejde er Den katolske Kirkes sociallære, som
afspejles i vores værdier: Respekt, Fællesskab og Solidaritet.

