Vacature
Desk Officer Ontwikkelingssamenwerking (m/v/x)
‘WASH & Bescherming zoetwatervoorraden’
Join For Water
1 op 10 mensen heeft nog geen toegang tot drinkwater en 1 op 3 mist een eigen toilet. Tegelijk
bedreigen de klimaatcrisis en onze eigen consumptie de watervoorraden.
Daarom focussen we op toegang tot water: voor iedereen, ook voor de generaties na ons. Dat is
mogelijk door technische oplossingen, participatief beheer en beter beleid. Daarvoor werken we
samen met partners in Mali, Benin, Burundi, Oeganda, DR Congo, Haïti en Ecuador. In België
mobiliseren we rond het verkleinen van de watervoetafdruk.
Jouw taken
Je bent sterk in minstens 4 van de volgende taken:
 Deelthema’s rond de bescherming van zoetwaterbronnen bestuderen en vertalen naar strategieën
voor Join For Water, naar mogelijke projecten en naar lobbytrajecten op nationaal en
internationaal niveau
 De samenwerking versterken met technische en academische partners, in België en in
ontwikkelingslanden, na een breder onderzoek naar kansen voor synergie
 Nieuwe projecten rond bescherming van de zoetwatervoorraden mogelijk maken door dossiers op
te stellen die inhoudelijk, technisch en financieel zo sterk zijn, dat ze overtuigen tot financiering
 De kwaliteit van lopende projecten opvolgen door advies te verlenen over de technische, sociale
of politieke aspecten van hun uitvoering: in België over indirect watergebruik, in partnerlanden
over drinkwater, sanitatie en water voor landbouw
 De gegevens van lopende projecten mee in kaart brengen en vertalen naar rapportering
 Technische dossiers vertalen naar teksten die toegankelijk zijn voor een groter publiek
Jouw profiel
 Je hebt diepgaande kennis van ecologische thema’s en de vertaling ervan naar
veranderingstrajecten, bij voorkeur in verband met water, klimaatcrisis of aanverwante thema’s
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 Je hebt een geest die uitblinkt in analyse en synthese en die kan je met een vlotte pen omzetten
in helder proza in het Frans en Engels, en bij voorkeur ook in het Nederlands
 Je hebt ervaring met het opstellen en beheren van subsidiedossiers voor Belgische en
internationale donoren
 Je hebt affiniteit met internationale samenwerking; met ontwikkelingssamenwerking is een
pluspunt
 Je bent een teamspeler omdat je slim en sympathiek omgaat met de diversiteit van talenten van
je teamleden, in België en overzee
Aanbod
Contract van bepaalde of onbepaalde duur, deeltijds of voltijds, naargelang de match tussen de
taken en competenties.
Interesse?
Stuur uw cv, samen met een schriftelijke motivatie naar job@joinforwater.ngo met vermelding “Desk
Officer”.
Voor inhoudelijke informatie over de functie, kan u contact opnemen met Dhr. Bart Dewaele via
bart.dewaele@joinforwater.ngo of 0499 16 78 12.
Join For Water werft aan op basis van competenties en talent ongeacht geslacht, gender, afkomst,
leeftijd, geaardheid of handicap.
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