Oxfam-Wereldwinkels vzw wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want handel is een krachtige hefboom
voor duurzame ontwikkeling. We maken mensen bewust van het onrecht in de wereldhandel via publiekscampagnes, acties
met jongeren en scholen, en door te gaan praten met politici en bedrijven. En natuurlijk door onze 235 Oxfam-Wereldwinkels,
speciaalzaken voor eerlijke handel. Met het brede assortiment kwaliteitsproducten van ons huismerk Oxfam Fair Trade tonen
we hoe het anders kan.
Meer dan achtduizend vrijwilligers verspreiden ons verhaal. Ze bemannen de Oxfam-Wereldwinkels, smeden banden met
andere organisaties en laten mensen ontdekken wat eerlijke handel betekent.
Op het hoofdkantoor van Oxfam-Wereldwinkels | Oxfam Fair Trade in Gent werken ongeveer tachtig mensen.
Daarnaast zijn er nog zo’n dertig medewerkers verspreid over de wereldwinkels.

Als erkende Belgische ngo en erkende Vlaamse socio-culturele vereniging hecht Oxfam-Wereldwinkels veel belang aan de
kwaliteit en impact van haar acties. Om de kwaliteit van onze programma’s verder te verhogen en de omslag naar een lerende
organisatie te versterken, zijn we op zoek naar een

Coördinator Monitoring,
Evaluation & Learning (MEL)
(M/V/X) (80%)

je functie
Het doel van je functie is het adviseren en ondersteunen van verschillende teams om de programmakwaliteit en de
beloftes gemaakt ten aanzien van verschillende donoren te garanderen teneinde de werking van Oxfam-Wereldwinkels te
ondersteunen en te verbeteren.
• Je werkt het Monitoring, Evaluatie –en Learning-beleid van de organisatie verder uit.
• Je implementeert en begeleidt de MEL-processen binnen de diverse diensten/departementen.
• Je helpt bij de opvolging en rapportering voor de diverse donoren (Belgische Ontwikkelingssamenwerking, SociaalCultureel Werk,..).
• Je waakt over de coherentie tussen de subsidieprogramma’s en het overkoepelende beleidsplan van de organisatie.
• Je organiseert en adviseert over organisatieontwikkelingsprocessen.
• Je bereidt nieuwe programma- en subsidieaanvragen mee voor op basis van monitorings- en evaluatiedata.
• Je houdt de vinger aan de pols op vlak van ontwikkelingen rond MEL en resultaatgericht beheer.
• Je werkt in nauw overleg met de MEL-verantwoordelijken bij onze partners binnen Oxfam-in-België; Oxfam-Solidariteit en
Oxfam-Magasins du Monde.
• Je vertegenwoordigt de organisatie binnen de overlegstructuren inzake MEL bij de ngo-federatie en DGD.
• Je rapporteert op regelmatige basis aan het directiecomité over de voortgang van de programma’s en geeft advies bij de
opmaak van jaarplannen en meerjarenplannen.
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JE PROFIEL
• Je beschikt over een bachelor of master diploma. Kennis van kwantitatieve en kwalitatieve meetmethodes en
kwaliteitsmanagement in de sociale wetenschappen is een groot voordeel.
• Je onderschrijft de missie van Oxfam-Wereldwinkels.
• Je hebt kennis van en liefst praktijkervaring met het opzetten en beheren van monitoring en evaluatiesystemen voor
organisaties actief in de sociale, culturele en/of ontwikkelingssector.
• Je hebt ervaring met het verzamelen, ordenen, analyseren en presenteren van kwantitatieve en kwalitatieve data.
Ervaring met relevante software (NVivo, SPSS,…) is een plus.
• Je hebt ervaring met of kennis van het opstellen van beleidsprogramma’s en de opvolging van deze programma’s.
• Je hebt een aanleg voor het leggen van verbanden, je bent leergierig en bent daarnaast ook in staat om ideeën en kennis
van de eigen organisatie uit te dragen en uit te wisselen met andere organisaties uit de sector.
• Je brengt informatie helder over, zowel schriftelijk als mondeling.
• Je blijft accuraat werken, ook onder tijdsdruk.
• Je hebt ervaring met het faciliteren van participatieve trajecten.
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Een goede gesproken en geschreven kennis van het Frans strekt
tot aanbeveling.
• Je kan minimum 2 à 3 jaar relevante werkervaring en liefst praktijkervaring met evaluatie- en monitoringprocessen en
instrumenten voorleggen.

Ons aanbod
• Je komt terecht in een professionele organisatie in volle transformatie waar een informele sfeer en resultaatgericht
werken hand in hand gaan. Contract onbepaalde duur, 80%.
• Brutoverloning aan 80% volgens categorie (4) tussen € 2042,21 en € 3397,60 afhankelijk van relevante anciënniteit.
• Binnen de organisatie is er een flexibele werkurenregeling.
• Vergoeding woon-werkverkeer (onder andere gratis gebruik openbaar vervoer en fietsvergoeding), leaseplan fietsen,
ecocheques, fruit op het werk, hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen.
• 6 extra verlofdagen bovenop het wettelijke verlof.
• Vanaf 45 jaar bijkomend verlof door arbeidsvrijstelling.
• Onmiddellijke indiensttreding gewenst.
• Standplaats is Gent, vlakbij het station Gent-Dampoort.

Interesse?
• Stuur je motivatiebrief en cv tegen uiterlijk 16/12/2018 via e-mail naar sollicitaties@oww.be, t.a.v.
Matthias Van Ruyskensvelde, HR-afdeling.
• Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Thomas Mels, op het nummer 09/218.79.51 of via e-mail
thomas.mels@oww.be.
ed. oww: NO18 -285
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