Wereldwijd worden christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of zelfs vermoord om hun
geloof in Jezus Christus.
SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke non-profitorganisatie die wereldwijd al
meer dan 50 jaar naast vervolgde christenen staat met praktische hulp en bemoediging. Daarnaast
roepen we christenen in Nederland op tot verbondenheid met hun vervolgde broers en zussen.
Het werk dat SDOK in het buitenland doet om vervolgde christenen te steunen, wordt gecoördineerd
door de afdeling International Ministry. Vanwege groei van de organisatie zijn wij voor deze afdeling
op zoek naar een

PROGRAM OFFICER M/V (32 uur)
Wat ga je doen?
Als program officer bij SDOK ben je verantwoordelijk voor (communicatie met) een aantal
toegewezen partners uit het internationale werkveld van SDOK. Via deze partners steunt SDOK
projecten om vervolgde christenen te bemoedigen. Met regelmaat bezoek je lokale
partnerorganisaties voor projectcontrole/partnerbeoordeling.
Daarnaast draag je verantwoordelijkheid voor dossiers, voor het aandragen van projectvoorstellen
en het inbrengen van rapportages voor evaluatie van projecten. Je draagt bij aan de ontwikkeling van
(de relatie met) lokale partnerorganisaties en de uitbreiding van het netwerk van partners.
Als program officer ben je onderdeel van een kleine afdeling die samen de schouders eronder zet om
praktische hulp aan vervolgde christenen te bieden. Je werkt onder aansturing van de Manager
International Ministry.

Wat vragen wij?
We zoeken een ondernemende collega die zich herkent in onderstaand profiel
•
•
•
•
•

•
•

Vanuit je persoonlijke geloof en verbondenheid met vervolgde broers en zussen sta je van
harte achter de missie van SDOK
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
Je kunt doelgericht en zelfstandig werken
Je beschikt over culturele sensitiviteit en hebt ervaring met of in interculturele contexten
Je bent gemotiveerd om een aantal keer per jaar (4 tot 6 keer) naar het buitenland te reizen
en om vanuit persoonlijk contact met vervolgde broers en zussen en lokale
partnerorganisaties projecten te ontwikkelen en het netwerk van partners uit te breiden.
Je hebt aantoonbare ervaring in projectmanagement. Affiniteit met financiën is een pré.
Je spreekt en schrijft uitstekend Engels

Wat biedt SDOK?
•

Een uitdagende functie binnen een open en enthousiast team

•
•
•
•

Een prettige werksfeer in een kantoor in de omgeving van Gorinchem (deels thuiswerken is
mogelijk in overleg)
Bevlogen collega’s, die elk vanuit hun eigen discipline willen bijdragen aan de missie van
SDOK.
Een inschaling in schaal 8 – 9 (salarisschaal rijksoverheid), afhankelijk van kennis en ervaring
Een jaarcontract, met perspectief op een vast contract.

Reageren
Enthousiast geworden? Stuur je motivatie en je CV of LinkedIN–profiel naar vacatures@sdok.nl. Dat
kan tot en met 4 januari 2022. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 13 januari.

