FSAN zoekt project medewerker Vrouwelijk genitale verminking(VGV)
FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland) is een landelijke koepelorganisatie van Somaliërs in
Nederland. Bij FSAN zijn 54 lokale organisaties aangesloten en richt zich op de participatie en integratie in
Nederland en tracht een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Somalië. Daarnaast voert FSAN als een
van haar kerntaken het programma VGV uit in samenwerking met sleutelpersonen VGV, zelforganisaties van
verschillende landen waar VGV voorkomt en andere Instellingen zoals Pharos, GDD GHOR, regionale GGDEN.
FSAN is ook zeer actieve op Europese niveau in de bestrijding VGV.

De Activiteiten van VGV projecten bestaat uit: Werving nieuwe groepen, training & bijscholing voor VGV
sleutelpersonen & Change Agents , voorlichtingsbijeenkomsten, informatie en advies, betrekking media,
kennisoverdracht, ontwikkeling voorlichting materiaal en organiseren studiedag en conferentie.

Plaats in de organisatie:
De projectmedewerker verricht zijn/haar werkzaamheden in dienst van FSAN onder verantwoordelijkheid van
de VGV programmamanager.

Taken:
Werving van vrijwilligers die gaan werken als VGV sleutelpersonen;
Organiseren van trainingen voor sleutelpersonen & Change Agents
Contact met de zelforganisaties die de voorlichtingsbijeenkomsten gaan organiseren
Ondersteuning bieden bij praktische zaken;
Verslaglegging en administraties bijhouden
Ondersteuning VGV programmamanager in Nationale, Europees & internationale zaken.
de medewerker gaat de organisatie ondersteunen voor eventueel andere werkzaamheden buiten dit project.

1

Opleidings-/ervaringsniveau:
HBO werk- en denkniveau.
Kennis hebben van de migranten en vluchtelingen groepen.
Goede kennis, in woord en geschrift, van de Nederlandse en Engelse taal.
Affiniteit van het onderwerpen hebben
In staat om zelfstandig en in teamverband te werken.
Bereidheid tot het werken in avonduren en weekenden.

Dienstverband:
Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 6 maanden (24 uur per week) met de mogelijkheid tot verlenging 1 jaar.
Salariëring:
Afhankelijk van leeftijd en ervaring
Standplaats:
Amsterdam
Mocht u voor deze functie belangstelling hebben dan wel aanvullende informatie wensen dan kunt u contact
opnemen met de Mevrouw Amal Omer (06 2722 90 74). Stuur Uw CV en motivatiebrief naar Info@fsan.nl voor
10-02-2019
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