
 

 

Djapo zet in op kinderen en jongeren. We versterken hen, zodat ze bewust, daadkrachtig 

en met goesting mee vorm kunnen geven aan een rechtvaardige en duurzame 

maatschappij. Met een gedreven team van een 20-tal medewerkers werken wij samen met 

het onderwijs en binnen de sector ontwikkelingssamenwerking om dit waar te maken.   

 

 

Coördinator Projecten en Partnerschappen  
 

Geëngageerde werver en betrouwbare partner 
 

OPDRACHT 

 

Je identificeert en initieert projecten en partnerschappen met actoren van de brede schoolomgeving. 

Samen met het inhoudelijke team plan je de uitvoering van de projecten en partnerschappen, 

ondersteun je de relatie met de partners, en volg je de financiële aspecten ervan op. Je coördineert 

de communicatie rond de projecten en partnerschappen met je communicatie-collega’s.   

 

Je stuurt een 4-tal medewerkers van het Team Educatie voor Duurzame Ontwikkeling aan. Samen met 

je collega-coördinatoren geeft je dit team vorm, vanuit jouw project- en partnerschapsexpertise, en 

aanvullend aan hun expertise op vlak van leerprocessen en EDO. Je maakt deel uit van het 

Management Team. 

 

Onze partnerschappen situeren zich voornamelijk in het Nederlandstalig taalgebied, maar 

internationale projecten of partnerschappen zijn niet uitgesloten.  

 

Je line manager is de Coördinator van het team Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, die eveneens 

Co-Directeur is. Djapo kiest voor coachend leiderschap, en zet in op zelfsturende teams.  

 

 

PROFIEL 

 

• Je beschikt over voldoende technische competenties op vlak van projectmanagement  en 

partnerschapsmanagement, en je kan die aantonen met ervaring 

• Je hebt een open persoonlijkheid en een flinke dosis mensenkennis. Je kan je inleven in het 

perspectief van anderen en zakelijk en oplossingsgericht communiceren 

• Je kan je engageren voor het goed functioneren van het team op korte en lange termijn, 

zonder welzijn op het werk uit het oog te verliezen 

• Je bent een kei in het structureren en opvolgen van complexe processen in nauwe 

samenwerking met anderen en gericht op resultaat 

• Je wisselt met gemak tussen abstracte en heel concrete niveaus  

• Je werkt vanuit een open en lerende houding 

• Je werkt en leert graag samen, maar kan ook goed zelfstandig werken 

• Je identificeert je met de doelstellingen en waarden van Djapo en draagt die ook uit 

 

AANBOD 

 

• Een enthousiaste ploeg collega's en een aangename werksfeer 

• Een afwisselende job in een boeiende en dynamische organisatie 

• Werktijden en -plekken die individueel worden afgestemd 

• Een contract van onbepaalde duur, volgens barema B1a, PC 329.01, werktijd 80% - relevante 

beroepservaring wordt meegenomen in de bepaling van de anciënniteit  

• Telewerk, fiets en/of openbaar vervoer worden vergoed  



 

PRAKTISCH 

 

Solliciteren kan door een motivatiebrief met cv per e-mail te bezorgen aan ilse.meulemans@djapo.be. 

Je kan hier ook terecht met vragen. We nemen kandidaturen in overweging van zodra ze 

binnenkomen, en dat vanaf 17 april.  

 

Wij werven aan op basis van competenties. 

mailto:ilse.meulemans@djapo.be

