Voltijds contract (38u) van onbepaalde duur – standplaats te Brussel of Gent
Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen
armoede en ongelijkheid.
In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij
kwetsbare gemeenschappen hun leven in eigen handen kunnen nemen. Als lid van de Oxfamconfederatie zet Oxfam België daarbij in op een combinatie van humanitaire hulp,
ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te beïnvloeden en het publiek te
sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich
daarnaast in voor eerlijke en duurzame handel, en ondersteunt de circulaire en sociale
economie in België.
Oxfam België staat voor een gemiddelde jaaromzet van 61 miljoen euro, met inkomsten uit
handelsactiviteiten, subsidies, en eigen fondsenwerving. De organisatie telt zo’n 300
personeelsleden.
Oxfam België is op zoek naar een Diensthoofd Institutionel Fondsenwerving (Head
Institutional Partnerships).
Kom jij je brains inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen?
Waar kom je terecht?
Als Diensthoofd van onze institutionele fondsenwerving ontwikkel je de institutionele
financieringsstrategie voor Oxfam België / Belgique, met de steun van de Raad van Bestuur en
de Institutional Partnerships Unit (UPI). Je voert het mandaat van de unit uit, met name: het
inzamelen van institutionele financiering (Business development / acquisitie) en het promoten
van de activiteiten van de organisatie bij institutionele donoren (donorbetrokkenheid, netwerken.
Je ondersteunt het ontwikkelen en indienen van concepten en voorstellen bij de institutionele
partenrs. As Diensthoofd geef je leiding aan een team van +/- 6 medewerkers en ben je
verantwoordelijk voor het genereren van een jaarlijkse portefeuille van 18 Mio €.
Je verantwoordelijkheden:
•

•

•
•

Je voedt het strategisch denken van de organisatie, met name op basis van de input
omtrent donors verzameld door je team en via Oxfam International, alsook op basis van
je kennis van de sector. Meer specifiek ontwikkel je de institutionele
fondsenwervingsstrategie van de organisatie.
Je zorgt voor prospectieplanning met institutionele donoren en je ondersteunt je team bij
het onderzoeken en identificeren van financieringsmogelijkheden die Oxfam België /
Belgique en haar partners kunnen interesseren.
Je coördineert de voorbereiding van financieringsaanvragen van donoren (raamcontract,
oproepen tot het indienen van voorstellen, aanbestedingen, enz.)
Je volgt de naleving van projecten en programma's op: je ondersteunt de Oxfam-teams
op het terrein (of de afdelingen in België waarmee jij of je team samenwerken) bij het
formuleren van projecten, verifieert de projectvoorstellen en controleert de
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•
•

•
•
•

•
•
•
•

eindrapporten, en hun consistentie met de financiële rapporten opgesteld door de
landenteams.
Je zorgt voor de juiste toepassing van donorregels en richtlijnen op het gebied van
financieringsprogramma's en projecten.
Je werkt samen met het hoofd van het administratief-financieel team bij de voorbereiding
van de overdrachten van fondsen, in overleg met de landendirecteur en in het kader van
de begroting.
Je volgt de naleving van de uitvoering van het programma op.
Je werkt mee aan het opstellen van de tussentijdse/eindrapportage.
Je onderhoudt relaties met donoren (DGD, Europese Commissie en Verenigde Naties,
enz.), en je vertegenwoordigt de organisatie, neemt deel aan werkgroepen van
allianties.
Je vertegenwoordigt de organisatie in relevante Oxfam International werkgroepen.
Je bent de peoplemanager die zijn/haar medewerkers coacht, richting geeft, motiveert
en hen alle kansen biedt om zich te ontwikkelen en te groeien.
Als Diensthoofd Institutionele Fondsenwerving geef je (tweetalig) leiding aan+/- 6
teamleden te Brussel.
Je werkt aan een goede sfeer binnen je eigen afdeling(en) en zorgt voor een
constructieve samenwerking met andere afdelingen.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie (het aansturen van een
dienst/afdeling).
Kennis van donorbesluitvormingsprocessen, en de specificiteiten van verschillende
donoren
Goede kennis van de NGO-sector (en het maatschappelijk middenveld) (o.a.
donorcontacten)
Je bent een vlotte communicator (schriftelijk en mondeling) in het Nederlands, Frans en
Engels.
Leidinggeven betekent voor jou je voluit inzetten voor je team en ervoor zorgen dat
iedereen wordt erkend en gewaardeerd.
Je wilt jouw jarenlange opgebouwde kennis en ervaring inzetten voor de realisatie van
alle strategische Oxfam-doelstellingen.
Jouw waarden stemmen overeen met de Oxfamwaarden.

Oxfam biedt jou:
• Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur.
• Een maandelijks brutosalaris conform de ngo-sector met extralegale voordelen.
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• De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van
ontwikkelingssamenwerking en een rol te spelen bij grote, inspirerende veranderingen in de
wereld. Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, dat zich verbonden voelt door de missie.
Een uitdagende en boeiende job in een bedrijf dat veel aandacht besteedt aan de balans tussen
werk en privé.

Solliciteren
Stuur je cv en motivatiebrief zo vlug mogelijk naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van «
Naam Voornaam + Head Institutional Partnerships ».
Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.
We engageren ons om kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en hun welzijn te
bevorderen. We verwachten van al onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement en
onze waarden delen en dat ze een gedragscode volgen (meer info: https://www.oxfam.be
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