
 

 

Vacature Programme Officer (32-36 uur p/w) 

 

Ben jij de bevlogen nieuwe collega voor de afdeling projecten?  

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de gehele projectmanagement-cyclus van planning, 

monitoring en evaluatie van projecten. Je onderhoudt contacten met bestaande partners, onderzoekt 

mogelijk nieuwe partnerschappen en je bent mede verantwoordelijkheid voor het opzetten van het 

nieuwe PMEL beleid.  

 

Free a Girl streeft een wereld na zonder seksuele exploitatie van kinderen, door slachtoffers directe 

hulp te bieden, straffeloosheid aan te pakken, lobby & advocacy en rehabilitatie en re-integratie van 

deze kinderen. Wij zijn werkzaam in Bangladesh, Brazilië, India, Irak, Laos, Nederland, Nepal en 

Thailand. De afgelopen 11 jaar hebben wij bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 4.500 meisjes.  

  

Free a Girl is per direct op zoek naar een bevlogen Programme Officer met kennis van en ervaring met 

PMEL (Planning, Monitoring, Evaluation & Learning). Jouw kerntaak is het ontwikkelen van programma’s 

en algemeen projectbeheer van de afdeling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opzetten en 

implementeren van het nieuwe PMEL-beleid en procedures, gebaseerd op de Theory of Change van de 

organisatie. Hierin werk je nauw samen met de 3 andere programma medewerkers.  

 

Taken 

 Het ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van het PMEL-proces van de organisatie, waaronder 

het ontwikkelen van tools en richtlijnen van PMEL richting het programmateam, het organiseren en 

coördineren van externe evaluaties en het integreren van geleerde lessen in de programma-

ontwikkeling en strategie van de organisatie. 

 Programmabeheer van projecten die worden uitgevoerd op gebied van rescue, rehabilitatie, 

juridische hulp, re-integratie en preventie rond bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen. 

Hieronder valt financieel management, het ontwikkelen van nieuwe programmavoorstellen, 

monitoren van voortgang en het bewaken van de kwaliteit van de implementatie van de PMEL-

cyclus. De focus ligt hierbij op leren aan de hand van behaalde resultaten en je gebruikt deze 

inzichten voor continue verbetering van de implementatie van de programma’s. 

 Onderhouden van contacten met externe relaties en uitvoerende partners. Je vertegenwoordigt de 

organisatie in netwerken en bijeenkomsten en faciliteert samenwerking en kennisuitwisseling. 

 Programmalanden bezoeken om nieuwe partnerorganisaties te identificeren en te beoordelen, en 

om de voortgang van de lopende programma's te monitoren.    

 Een bijdrage leveren aan de overige taken van de organisatie, zoals het leveren van input op 

jaarplannen en jaarverslagen, het vertegenwoordigen van de organisatie in bijeenkomsten en het 

meedenken over strategie en beleid. 

 Bijdragen schrijven over programma’s en ontwikkelingen in het veld voor de externe communicatie 

of fondsenwerving van Free a Girl.  

 Het begeleiden van stagiairs. 

 

 



Functie-eisen 

 Een afgeronde relevante opleiding op WO niveau (internationale / ontwikkelingssamenwerking, 

kinderrechten, genderstudies). 

 Ten minste vijf jaar relevante werkervaring in PMEL bij een NGO. 

 Ervaring met het werken binnen complexe subsidieprogramma’s met meerdere samenwerkings-

partners is een pré. 

 Gedegen kennis van project cycle management, het ontwikkelen van en werken met een Theory of 

Change en kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse is een must. 

 Kennis van en affiniteit met het onderwerp seksuele uitbuiting van kinderen en mensenhandel.  

 Ervaring met het schrijven en beoordelen van projectvoorstellen, rapportages en evaluaties. 

 Goede kennis van budgetteren en het financieel monitoren van partners. 

 Ervaring met het monitoren en evalueren van projecten in het buitenland. 

 Bereidheid naar het buitenland te reizen. 

 Bereidheid tot het geven van presentaties. 

 Uitstekende taal- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels. 

 Goede (interculturele) communicatievaardigheden. 

 

Competenties 

 Flexibel 

 Systematisch en nauwkeurig 

 Stressbestendig 

 Teamplayer 

 

Wat wij bieden 

• Uitdagende programma’s. 

• Een dynamische en flexibele werkomgeving in een bevlogen team. 

• In eerste instantie een tijdelijk contract, met intentie tot verlenging. 

• Een marktconform salaris welke valt binnen schaal 10 van de BBRA, o.b.v. werkervaring. 

 

Voor meer informatie kun je bellen met Harriet Aans (06-83216550). Wij zien je sollicitatie (motivatie en 

CV) graag vóór vrijdag 24 april 2020 tegemoet via info@harrietaans.com.  
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