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VACATURE  (T IJDEL I JKE  OPDRACHT )

EXCHANGE  ONDERSTEUNT  PRIVAAT ONDERNEMERSCHAP  IN  SUB-SAHARA  AFRIKA ,  NAAR

MARKTECONOMISCH  MODEL  EN  IN  AANSLUITING  MET  VN  DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN
(SDG) 8  ‘DECENT  WORK  EN  DUURZAME  GROEI '  EN  (SDG) 17  'PARTNERSHIPS  FOR  THE  GOALS ' .

EXCHANGE  TREEDT  OP  ALS  FACILITATOR EN  COACH VAN  GROEITRAJECTEN  VAN

PRIVÉONDERNEMINGEN IN  ZUID-OOST AFRIKA ,  IN  CO-CREATIE  MET  SECTORGENOTEN  IN

BELGIË  EN  EUROPA .  

OM  DEZE  MISSIE  TE  VOLBRENGEN  BESCHIKKEN  WE  OVER  MEDEWERKERS  IN  VIJF  LANDEN  IN
SUB-SAHARA-AFRIKA ,  DIE  IN  SAMENWERKING  MET  DE  PROGRAMME  MANAGERS  IN  BELGIË
LOKAAL  OPPORTUNITEITEN  IDENTIFICEREN  BIJ  PRIVÉ- INITIATIEVEN  IN  SCALE-UP MODUS .  WE

FOCUSEN  DOELBEWUST  OP  VIJF  SECTOREN ,  WAARVOOR  OOK  BINNEN  ONS  BELGISCH
BEDRIJVENNETWERK  BELANGSTELLING  BESTAAT  VOOR  SAMENWERKING  MET  AFRIKAANSE
COLLEGA 'S .  

ONDER  EINDVERANTWOORDELIJKHEID  EN  STURING  VAN  DE  PROGRAMMA  MANAGER
WORDEN  GROEITRAJECTEN UITGEWERKT ,  DIE  OVER  MEERDERE  JAREN  LOPEN .  EEN

GEMOTIVEERD  TEAM  AAN  VRIJWILLIGERS ONDERSTEUNT  ONZE  PARTNERS  VIA  COACHING  EN

HET  AANREIKEN  VAN  EXPERTISE .  MEER  INFO  OP  HTTPS://EXCHANGEVZW.BE/ .

https://exchangevzw.be/


Voor de tijdelijke versterking van ons team op de hoofdzetel in Wilrijk (Antwerpen)

zoeken we een nieuwe collega die als programme manager aan de slag gaat. De

opdracht kan onmiddellijk worden opgenomen, voltijds of in 80% werkregime, voor

een periode van minstens 6 maanden. 

Opvolgen van de lopende groeiprogramma’s in het betreffende focusland.

De eindredactie opnemen van één ‘country strategy paper’ voor het toegewezen

focusland (het ‘csp’ is de neerslag van de kennis, die Exchange verworven heeft en

verder verfijnt over privé ondernemerschap in de specifieke sectoren).

Aansturen, motiveren en evalueren van de resultaten van het tweekoppig Zuid-

team in het beheerde focusland. 

Screenen van nieuwe trajecten en uitwerking van een trajectplan, met aanstelling

vrijwilliger coach en het bemannen van dit trajectplan met vrijwilligers-experten

en deze vrijwilligers verder begeleiden.

Uitvoeren van logistieke, administratieve en rapporterings-opdrachten, aanmaak

van nieuwsbrieven en newsflashes, organisatie van vrijwilligersbijeenkomsten en

workshops.

De rol van Exchange als co-creatie-platform behartigen, door in België

geïnteresseerde bedrijven en partners te motiveren voor deelname aan trajecten

in Afrika.

SDG-8/SDG-17 en de strategie van Exchange bewaken en toepassen.

Takenpakket:

Nederlands of Engels als moedertaal met gedegen kennis van de andere taal of C-

niveau volgens het Europees Referentiekader. 

Voltooide opleiding op master’s of bachelor’s niveau, of gelijkwaardig door

ervaring. 

Ervaring in de materie strekt tot aanbeveling, maar is niet vereist, een gedegen

coaching en begeleiding in de job wordt voorzien.

Analytische geest, economisch inzicht, interesse in ondernemerschap, financiën

en business planning.

Enige vertrouwdheid met de basis van project en change management is welkom.  

Goede communicator, zowel geschreven als gesproken, met redactie- en

rapporteringsskills.

Overtuigd van de mogelijkheden van de privé-sector in ‘frontier markets’ van Sub-

Sahara-Afrika om motor te worden van de economische ontwikkeling en groei van

de welvaart.

In staat om te werken met precisie en efficiëntie, kostenbewust, binnen de

gestelde oplevertermijn, zelfstandig en in teamverband.

Bereid zijn op kantoor in Wilrijk te werken of daar waar de uitvoering van de job

het vereist (voornamelijk Brussel) en op vraag van de general manager en voor

zover de sanitaire situatie het toelaat een studiereis naar het focusland op te

nemen.·       

Gelijkberechtiging onderschrijven van alle godsdienst- en levensovertuigingen,

alsook de diversiteit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele

gerichtheid of burgerlijke staat.

Gezocht Profiel:



Bezoek onze website:

https://exchangevzw.be/

of neem een kijkje op onze social

media via @Exchangevzw

De job zal de kandidaat toelaten in

enkele maanden tijd een zeer

verscheiden en rijk gamma van

aspecten van de Noord-Zuidwerking

te leren kennen, in een productief en

dynamisch team.  

De mogelijkheid van langere
tewerkstelling is zeker niet

uitgesloten, maar kan omwille van

lopende subsidie-dossiers op dit

ogenblik niet verzekerd worden.  

Interesse in deze boeiende, heel

diverse job in de context van

verantwoorde en duurzame Noord-

Zuidwerking?

Stuur dan uw kandidatuur en c.v. zo

snel mogelijk (ten laatste eind

oktober 2020) naar

frank.foulon@exchangevzw.be of

per post naar Frank Foulon –
Exchange vzw – Sneeuwbeslaan 20
#8 – 2610 Wilrijk.
 
De kandidaturen worden strikt

confidentieel behandeld. De selectie

en aanwerving gebeuren tegen

midden november.


