
Hoofd Programma’s (28-36 uur)  

 

Free a Girl streeft een wereld na zonder seksuele uitbuiting van kinderen. We geven meisjes die zijn 
opgesloten hun vrijheid terug en zij krijgen acute medische zorg en mentale hulp om hun trauma’s te 
verwerken en om te voorkomen dat zij opnieuw slachtoffer worden. We werken keihard om deze 
kinderen te bevrijden en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat degenen die ze uitgebuit hebben, 
daadwerkelijk vervolgd worden. Daarom vechten we ook voor een eerlijke rechtsgang voor 
slachtoffers van seksuele uitbuiting zodat wij samen kunnen vechten voor gerechtigheid. Wij zijn 
werkzaam in Bangladesh, Brazilië, China, India, Irak, Laos, Nederland, Nepal en Thailand. Inmiddels 
heeft Free a Girl bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 6.000 meisjes en we gaan door zo lang 
het nodig is.  

Ga jij als ons Hoofd Programma’s de strijd aan tegen seksuele uitbuiting van kinderen? Wij zijn op zoek 
naar iemand die net zo gelooft in onze missie als wij. Iemand die durft anders te doen en te denken en 
gemotiveerd is om ervoor te zorgen dat iedere euro die geworven wordt, zo goed mogelijk besteed 
wordt om meisjes bij te staan.  

Je bent verantwoordelijk voor het overzien van de juiste uitvoering van de projectmanagement cyclus 
conform strategie, beleid en jaarplan. In deze coördinerende rol vorm je de brug tussen de directie, de 
afdeling marketing en de afdeling programma’s. Inhoudelijk ben je het eerste aanspreekpunt van het 
programmateam. Dit team bestaat uit drie medewerkers en de uitgaven aan projecten zijn volgend 
jaar ruim 2 miljoen euro. Je bent lid van het MT (samen met directeur en hoofd marketing).  

Je bent ook verantwoordelijk voor ons programma met de Down to Zero alliantie (gefinancierd door 
het ministerie van Buitenlandse Zaken) en voor institutionele fondsenwerving. Het werk van Free a 
Girl wordt mede mogelijk gemaakt door (vermogens)fondsen en jij zorgt ervoor dat ze op tijd de juist 
informatie hebben. Je hebt een flexibele, hands-on en resultaatgerichte en actiegerichte mentaliteit 
die bijdraagt aan de missie en de visie van Free a Girl. 

Ben jij deze ervaren manager die alles weet van PME, Theory of Change en institutionele 
fondsenwerving en wil jij deze uitdaging aangaan? Reageer dan snel! 

 

Taken 

- Het gezicht zijn van de programma’s en projecten van Free a Girl naar fondsen, ministeries en 
andere organisaties 

- Eindverantwoordelijk voor het ontwerpen, beschrijven, uitvoeren en evalueren van alle 
projecten en programma’s  

- Proces van decentraliseren en automatiseren ontwikkelen en coördineren  
- Overleg op directieniveau binnen Down to Zero alliantie en andere samenwerkingsverbanden  
- Aanspreekpunt voor Free a Girl USA voor de voortgang van de projecten die door de 

Amerikaanse organisatie worden gefinancierd 
- Strategisch meedenken over en implementeren van de nieuwe koers van de organisatie en het 

delen van relevante kennis met directie en collega’s 
- Leveren van input voor beleid, jaarplannen,  jaarverslagen en management rapportages vanuit 

programma’s 
- Voeren van de beoordelingsgespreken en HR gerelateerde werkzaamheden programmateam 



Functie-eisen 

- Een relevante opleiding op HBO of WO niveau (internationale / ontwikkelingssamenwerking, 
kinderrechten, genderstudies of andere relevante opleiding) 

- Tenminste vijf jaar projectmanagement-ervaring bij een NGO 
- Ervaring met het werken in allianties is een pré 
- Kennis van PME cyclus en de “Theory of Change” methodologie  
- Inhoudelijke kennis van seksuele uitbuiting van kinderen en mensenhandel 
- Sterke schrijfvaardigheid en ervaring met het beoordelen van projectvoorstellen, rapportages en 

evaluaties 
- Kennis van budgetteren en het financieel monitoren van partners 
- Ervaring met het monitoren en evalueren van projecten en ervaring met capaciteitsversterking 

van lokale NGO’s 
- Regionale kennis van Azië en goede (interculturele) communicatie- en organisatievaardigheden 
- Bereidheid 2 tot 4 keer per jaar te reizen 
- Uitstekende taal- en schrijfvaardigheid en presentatietechniek in het Nederland en het Engels 

 
Competenties 

- Zelfstandigheid; in staat om proactief taken op te pakken, doelen te stellen en daaraan inhoud te 
geven 

- Stressbestendigheid; benadert zaken relativerend, positief en rationeel. Blijft over het algemeen 
planmatig, systematisch en efficiënt werken onder tijdsdruk  

- Teamplayer; je bent flexibel en betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij overleg, door 
te vragen naar en voort te bouwen op voorstellen en ideeën van anderen  

- Anticiperen; snel van begrip op inhoud en programma’s, legt gemakkelijk verbanden  
 
Aanbod  
- Een dynamische en flexibele werkomgeving 
- De kans om een directe en concrete bijdrage te leveren aan het bestrijden van seksuele uitbuiting 

van meisjes en toegang tot gerechtigheid voor de doelgroep 
- Een betrokken team van collega’s met een gedeelde passie en missie  
- Veel verantwoordelijkheid 
- Contract van 7 maanden voor 32 uur, met intentie tot verlenging 
- Een marktconform salarispakket welke valt binnen BBRA schaal 12 (min. € 4.092 – max. € 4.908)  
 
Reageer snel en stuur je motivatiebrief en cv, vóór 8 augustus 2022, naar info@freeagirl.nl.  
 


