CARE Nederland is op zoek naar een

Lobby & Advocacy Coordinator (fulltime)
Ben jij een ambitieuze en gedreven lobbyist die wil bijdragen aan een eerlijke wereld?
Vind jij het leuk om beleid te beïnvloeden
dat impact heeft op het leven van mensen in fragiele gebieden?
Dan zoeken wij jou!
Waarom CARE Nederland?
Wij zijn CARE Nederland, onderdeel van CARE, een internationale ontwikkelingsorganisatie actief in
100 landen wereldwijd. Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede
Wereldoorlog, zetten we ons inmiddels al 75 jaar in voor hen die dat het hardst nodig hebben.
CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter
bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dit doen we door noodhulp te
verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren.
Daarnaast maken we gemeenschappen weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering en
natuurgeweld. Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en
gemeenschappen bepalen we wat nodig is en wat werkt. Want alleen samen bereiken we duurzame
resultaten.
Wat ga je doen?
• Je overziet het advocacy werk van CARE Nederland en de beïnvloeding van beleid en debat op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking met nadruk op Gender Equality en Local
Ownership/Localisation.
• Je ontwikkelt beleid en visie met betrekking tot advocacy.
• Je implementeert advocacy activiteiten binnen projecten, waarbij je de positionering van CARE
Nederland voor ogen houdt en uitdraagt.
• Je vertegenwoordigt CARE Nederland in relevante platforms in Nederland en Europa, en binnen
de CARE International confederatie.
• Je levert input voor de strategie- en planvorming van CARE Nederland.
• Je stuurt de advocacy experts binnen projecten functioneel aan.
Wat heb je in huis?
• Je hebt een afgeronde academische opleiding in een relevant vakgebied.
• Je hebt ruime ervaring (minimaal 5 jaar) met lobby/advocacy richting beleidsmakers en politiek,
met name waar het gaat om CARE Nederland’s strategische en programmatische focus.
• Je hebt ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in ontwikkelingssamenwerking en/of noodhulp.
• Je hebt een aantoonbaar strategisch inzicht in, ervaring met en visie op, complexe ontwikkelingsen humanitaire vraagstukken en vermogen om deze te vertalen naar concrete acties.
• Je hebt bewezen inzicht in het strategisch gebruik van communicatie voor beleidsbeïnvloeding.
• Je beschikt over een groot en toegankelijk nationaal en internationaal netwerk van
samenwerkingspartners en andere externe partijen.
• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Ruime
ervaring (minimaal 5 jaar) in ontwikkelingssamenwerking en/of noodhulp.
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•
•

Je bent een facilitator met goede presentatie vaardigheden en een natuurlijk overwicht.
Affiniteit met onze kernwaarden: Respect, Betrouwbaarheid, Betrokkenheid en Kwaliteit.

CARE heeft een zero tolerance beleid ten aanzien van seksuele uitbuiting en misbruik en
kindermishandeling en neemt alle zorgen en klachten over seksuele uitbuiting en misbruik en
kindermishandeling waarbij CARE-medewerkers en aanverwant personeel betrokken zijn, serieus.

Wat biedt CARE Nederland?
• Een bevlogen team van advocacy experts die nauw samenwerken met programma en project
managers en waar veel ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling
• Een aanstelling van één jaar met uitzicht op verlenging
• Een bruto maandsalaris op basis van BBRA schaal 11 (EUR 3.437,43 - EUR 5.281,97), classificatie
hangt af van relevante werkervaring.
• Internationale werkomgeving waarin je samenwerkt met collega’s met verschillende
achtergronden
• Open werkcultuur gekenmerkt door gezamenlijke initiativen rond lunches en after-hours
bijeenkomsten, wekelijkse informele samenkomst en jaarlijks events met het hele team
• Standplaats in het bruisende hart van Den Haag
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het gezochte profiel, dan kun je via deze link
jouw sollicitatie versturen vóór 10 februari 2020 naar: https://cvselectie.net/lobby-advocacycoordinator-fulltime.
Neem voor meer informatie contact op met Reintje van Haeringen, CEO
(vanhaeringen@carenederland.org).
•
•
•

EU werkvergunning is een vereiste voor deze positie.
Zolang de vacature nog zichtbaar is blijft reageren mogelijk.
Voor meer informatie over CARE Nederland kun je onze website bezoeken:
www.carenederland.org

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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