Stichting SOKPO zoekt stagiaires of vrijwilligers voor functie

projectcoördinator
voor JCTC voor dove jongeren in Kumasi/Ghana
Activiteiten SOKPO
Het Job Creation and Training Centre for the Deaf (JCTC) is opgericht in 2012 onder de
vlag van Stichting SOKPO.
In 2016 is de bouw van een meeting hall, een toiletgebouw en een leerwerkgebouw
afgerond. Op dit moment vindt de laatste fase van het project: ‘Meet the Deaf’ plaats; de
inrichting van de werkplaatsen en het terrein rondom de gebouwen.
Het doel van het Job Creation and Training Centre for the Deaf is door middel van een
gerichte training werkervaring en banen te creëren voor dove jongeren. Tevens een plek
waar dove jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Een projectcoördinator wordt daarin in de
opstart een belangrijke schakel.
Meer details over de SOKPO: www.sokpo.nl
Beschrijving functie
Voor het JCTC zijn wij op zoek naar een Projectcoördinator, die met de Coördinator
social welfare en Coördinator social enterprise sturing geeft aan één van de projecten
op het JCTC. Met beide coördinatoren kun je in het Engels communiceren.
 Als Projectcoördinator bied je ondersteuning bij het rendabel maken van de
meeting- hall, alsmede de 5 werkplaatsen-units op het terrein en het opzetten van
small-businesses voor dove jongeren.
 Als Project Coördinator geef je een impuls aan het managen van het nieuwe
centrum.
 Als Project Coördinator heb je een adviserende rol bij beslissingen en ben je een
belangrijke intermediair voor het Bestuur van de Stichting SOKPO in Nederland.
 Tot slot werk je als de Projectcoördinator mee met het definiëren en
concretiseren van PR-activiteiten; o.a. het opzetten van de website en facebookpagina van het centrum.
De positie is onbezoldigd en wordt als stage of als vrijwilligerswerk aangemerkt. De
functie is van groot belang voor Stichting SOKPO in Nederland.

Functie-eisen
Je hebt een HBO- of universitaire opleiding afgerond of je wilt een periode stage lopen.
Je opleiding kan bijvoorbeeld gericht zijn op ontwikkelingssamenwerking, maar ook op
een ander vakgebied zoals communicatie, financieel management of bedrijfskunde.
Je hebt zo mogelijk al enige werkervaring in je toekomstig vakgebied. Je bent
ondernemend, flexibel, gestructureerd, constructief en kunt goed zelfstandig werken. Je
bent bereid de gebarentaal te leren en je kunt prima in het Engels communiceren in
woord en geschrift.
Je gaat voor een periode van minimaal 6 tot 12 maanden aan de slag bij het JCTC.
Wij bieden
• Een fantastische werkervaring
 Een nieuwe culturele dimensie als levenservaring
 Een inspirerende werkplek op een mooie locatie in een mooi en veilig land
• Tegemoetkoming kosten vliegticket
• Fraaie woonaccommodatie kosteloos op het JCTC
 Gebarentaal vertaler
 Support in fondswerving t.b.v. reis- en verblijfkosten
 De begeleiding wordt zowel door het lokale bestuur als vanuit Nederland
gegeven.

Heb je interesse of wil je meer details mail dan naar info@sokpo.nl.
We ontvangen je cv en motivatiebrief graag voor 15 maart 2017.

