Programme Officer til Plan Børnefondens urbane udviklingsprogram, ’Safe and Inclusive Cities’
Brænder du for at gøre verdens byer mere sikre og bedre for alle unge? Er du parat til et både
selvstændigt og udfordrende job i et slagkraftigt team i vækst. Så er du måske vores nye
Programme Officer!
Om os
PlanBørnefonden er en del af Plan International; en af verdens største udviklingsorganisationer
med fokus på børn og unges rettigheder samt ligestilling for piger. Plan International arbejder
for at sikre børn og unges rettigheder og for at løfte millioner ud af fattigdom. Vi arbejder i 52
udviklingslande i både Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika.
PlanBørnefondens programarbejde med unge i verdens mest udsatte områder
Siden 2018 har PlanBørnefonden været en af Danidas Strategiske Partnere. Vi har særligt fokus
på unge i udsatte landområder i Vestafrika (Togo, Benin, Burkina Faso og Mali) samt unge i
skrøbelige byområder i Øst- og det Sydlige Afrika (Uganda, Zimbabwe, Kenya og Etiopien).
Du kommer til at arbejde med vores urbane program; Safe and Inclusive Cities. I tæt samarbejde
med lokale civilsamfundsorganisationer og ungegrupper fokuserer vi på at mindske vold og
usikkerhed, styrke unges rettigheder og demokratiske deltagelse samt understøtte unges
adgang til ordentlige og bæredygtige indtægtsmuligheder.
Om jobbet
Som Programme Officer skal du være med til at sikre den højeste faglige kvalitet, læring og
dokumentation i implementeringen af vores urbane program.
Du får ansvar for vores eksisterende initiativer i 2-3 lande og bidrager til videreudvikling af
porteføljen i samarbejde med resten af programteamet.
Arbejdsopgaver
• Implementering og videreudvikling af programporteføljen inden for voldsforebyggelse i
urbane områder.
• Projektimplementering – og styring af DANIDA, EU og privatfinansierede
udviklingsprojekter og programmer, herunder monitorering, dokumentation og
rapportering.
• Løbende relationsopbygning og kapacitetsudvikling af Plans landekontorer og
partnerorganisationer indenfor voldsforebyggelse, civilsamfundsstyrkelse og unges
aktive medborgerskab.

•

Systematisk dokumentation, læring og metodeudvikling ifm. vores urbane projekter og
programmer indenfor voldsforebyggelse for derigennem at styrke indsatsen i skrøbelige
byområder.

Om dig
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har mindst tre års relevant professionel erfaring med planlægning, formulering,
implementering og styring af rettighedsbaserede projekter og programmer for og med
børn og unge, meget gerne fra Afrika og meget gerne finansieret via Danida.
Du har solid erfaring med civilsamfundsprogrammer og fuld fokus på ligestilling mellem
kønnene.
Du har en særlig faglig kompetence indenfor programmets prioritetsområde; unge og
voldsforebyggelse i urbane udviklingsprocesser.
Du skriver godt og er i stand til at udarbejde både ansøgninger og afrapporteringer - også
til internationale donorer.
Du arbejder struktureret og selvstændigt samt trives i en ledende rolle i mindre teams,
også når det brænder på.
Du har en relevant videregående uddannelse og erfaring fra en lignende organisation.
Du har ingen berøringsangst overfor budgetter og regnskaber og arbejder godt sammen
med økonomikollegaer.
Du behersker flydende engelsk – både skriftligt og mundtligt. Det er desuden en fordel,
hvis du behersker arabisk eller fransk.

Løn og ansættelsesforhold
Løn efter kvalifikationer og forhandling. Arbejdsstedet er København N med 4-8 ugers
rejseaktivitet pr år. Tiltrædelse 1. maj. I forbindelse med ansættelsen vil PlanBørnefonden
indhente dokumentation for en ren børneattest.
Er du interesseret, send os en motiveret ansøgning og et CV i én samlet PDF-fil til
job@planbornefonden.dk senest d. 18. marts 2019 . Skriv ”Programme Officer” i emnefeltet.
Samtaler forventes afholdt i uge 12 og 13.
Du er velkommen til at kontakte Morten Lynge på telefon 50565711 for videre information.

