Join For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag én morgen. Dat doen we in 9
landen, samen met verschillende partners.
We pakken uitdagingen aan bij de bron: veerkrachtige zoetwaterecosystemen zijn het fundament
voor het recht op water. Ze leveren essentiële diensten zoals drinkwater, water voor landbouw en
voedsel.
Maar duurzame toegang tot water is niet overal verzekerd. Wie in ontwikkelingslanden geen toegang
tot water heeft, vindt geen uitweg uit de armoede. Ook in België staan onze zoetwatervoorraden
onder druk, met risico’s voor ons welzijn en onze welvaart vandaag en voor toekomstige generaties.
Samen met partners in Afrika, Latijns-Amerika en België werken we aan oplossingen. We beschermen
en versterken bedreigde ecosystemen, we geven toegang tot water, we leren van elkaar, we
beïnvloeden het waterbeleid van overheden en creëren bewustzijn bij burgers en bedrijven.

Join us!
Medewerker Beweging maken (VL) en Externe Communicatie (Int)
(m/v/x - min 26 of plus 55 jaar)
Jouw taken
In samenwerking met collega’s uit verschillende diensten, ben jij verantwoordelijk voor twee
resultaten:
Beweging maken in Vlaanderen (40%)
 Je start initiatieven op die burgers stimuleren om zich te organiseren om lokale waterproblemen
in kaart te brengen, er oplossingen voor te vinden en die zelf of via beleidsbeïnvloeding te
realiseren. Je gaat mee op zoek naar ondersteunende fondsen voor deze initiatieven
 Je ontwikkelt een of meerdere nieuwe fondsenwervende acties op maat van
o sportclubs of andere (georganiseerde, sportieve) groepen en/of
o consumenten van water-gerelateerde producten
o bedrijven
 Je brengt bepaalde groepen van ons bestaande draagvlak beter in kaart, o.a. leden, vrijwilligers,
deelnemers aan onze campagnes, bedrijven
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Internationale communicatie (40%)
 Je staat in voor de coördinatie en redactie van een internationale e-nieuwsbrief voor
professionals
 Je bepaalt een minimaal kader voor communicatie van onze kantoren in partnerlanden in Afrika
en Latijns-Amerika. Je ondersteunt elk land bij realiseren van enkele basis-instrumenten
Algemene ondersteuning (20%)
 Praktische ondersteuning bij officiële vergaderingen en bij events van Join For Water
 Je ondersteunt de directeur bij enkele administratieve taken
 Als je talenten hebt waar je in uitblinkt, bvb. rond sociale media, campagnes, fondsenwerving,
educatie … kan je die bij collega’s ondersteunend inzetten
Jouw profiel
 Bachelor of Master in een menswetenschappelijke richting, of gelijkwaardig door ervaring
 Je voelt geen koudwatervrees om vernieuwende sociale initiatieven op te starten omdat je hier
visie rond kan ontwikkelen, mensen kan motiveren, snel bijleert uit de praktijk, én tegelijk kan
bogen op relevante ervaringen
 Je bent talentvol in communicatie. Je Nederlands is onberispelijk mondeling en schriftelijk; je
bent redactioneel sterk en hebt daarbij een goede beheersing van het Frans en Engels
 Je hebt meer dan een gewone interesse in de bescherming van onze zoetwatervoorraden en in
de strijd tegen excessieve ongelijkheid in de wereld
 Je werkt autonoom, planmatig en resultaatsgericht; je hebt eveneens iets van een sociaal beest
 Je bent minder dan 26 jaar op datum van indiensttreding, of meer dan 55 jaar. Dit is een
voorwaarde van een subsidie rond ‘jobcreatie’ waarmee deze functie deels gefinancierd wordt
Ons aanbod






Kans om in België relevant maatschappelijk initiatief te nemen, binnen een internationaal kader
100% tewerkstelling van onbepaalde duur met start in het vroege najaar
Standplaats te Gent op wandelafstand van het station Gent-Sint-Pieters
Bruto maandloon voor 2 / 22 jaar relevante ervaring: 2.919 / 4.117 euro
Vergoeding woon-werkverkeer, maaltijdcheques

Interesse?
Stuur je cv, samen met een overtuigende motivatiebrief op uiterlijk 15 augustus naar
job@joinforwater.ngo met vermelding “beweging en communicatie”
Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met bart.dewaele@joinforwater.ngo of 0499
16 78 12
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