Responsable Programa
CooperAcció en Mali
El lloc de feina és a Bamako, Mali, i depen del Departament de Cooperació al Desenvolupament
i la Direcció en Barcelona.

La persona contractada serà responsable del programa de Cooperacció en Mali i
específicament del projecte “Por una vida libre de violencias y discriminaciones contras las
mujeres y las niñas en el Círculo de Diéma, Mali, del que AECID és el principal finançador.
Data límit de presentació: Diumenge, 18 Febrer 2018
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Referència de la plaça: Mali 18
Funcions:
Representació:

Representació de Cooperacció davant organitzacions sòcies i xarxes, autoritats
locals, donants presents al país, mitjans de comunicació i altres institucions
d'interès.
Participar en espais, xarxes i aliances amb el moviment de dones de Mali i/o la
regió, i societat civil i autoritats que defensen els drets de les dones.
Vincular el treball de cooperació internacional amb la resta de l'activitat de
l'organització.
Realitzar, anualment, l'anàlisi de context soci polític i de seguretat del país i regió, i
mantenir actualitzada la informació sobre el país, rellevant per a l'activitat de
Cooperacció a la zona.

Gestió del programa país i oficina:
Coordinació general de l'execució tècnica i financera dels projectes en Mali,
assegurant la correcta utilització dels fons assignats, respectant els terminis
establerts i vetllant per la qualitat dels mateixos, principalment el projecte : “Por
una vida libre de violencias y discriminaciones contras las mujeres y las niñas en el
Círculo de Diéma”, finançat d’entre altres per AECID.
Suport tècnic i acompanyament a les organitzacions sòcies en les tasques de
formulació de propostes, així com en el seguiment tècnic i financer dels projectes
executats, respectant la normativa i requisits dels cofinançadors.
Identificació de noves associacions de dones, i organitzacions feministes sòcies,
així com d'oportunitats de nous projectes/programes a la regió sobre la base de les
àrees d'acció de Cooperacció.
Elaboració de documents per a finançadors: redacció d'informes tècnics i financers,
d'acord als requisits de les organitzacions i les entitats cofinançadores i formulació
de propostes.
Planificació, seguiment, avaluació, aprenentatge i rendició de comptes del treball al
país i elaboració de planificacions operatives trimestrals en coordinació amb el
departament de cooperació al desenvolupament a la seu.
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Elaboració del pressupost anual de l'Oficina al País i realització del seu seguiment.
Requisits:
Imprescindible experiència en l'àmbit de les ONG i experiència d'un mínim de 2
anys en cooperació internacional.
Coneixement del procés global de lluita pels drets de les dones, així com sobre la
perspectiva de gènere i la seva aplicació pràctica en programes de
desenvolupament.
Àmplia experiència en elaboració, gestió i avaluació de programes, així com en
supervisió i monitoreig de projectes de cooperació internacional realitzats per
contraparts locals.
Coneixements contrastats en justificació econòmica i tècnica segons la normativa
dels donants, especialment AECID.
Es valorarà titulació universitària en el sector social i/o de salut.
Es valorarà molt positivament l'experiència de treball amb coparts locals a Àfrica i
capacitat de treball en entorns socioeconòmics i culturals complexos.
Capacitat d'interlocució i representació institucional.
Capacitat per treballar en equip i a habilitats de resolució de conflictes
Flexibilitat i adaptació al canvi.
Habilitats comunicatives.
Domini d’eines ofimàtiques.
Domini del castellà i el francès.
Permís de conduir.
Es prioritzarà a dones feministes i/o amb experiència en l'àmbit de la defensa dels drets de
les dones: vida lliure de violències, Drets Sexuals i Reproductius i ciutadania econòmica de
les dones, sectors del pla estratègic de Cooperacció en Mali.
Condicions de la plaça:
Incorporació al març 2018
Jornada complerta de 35 hores
Possibilitat de participar activament amb la resta de l'equip en les estratègies
organitzacionals de Cooperacció en la línia d'apoderament de dones i gènere i
desenvolupament.
Salari i condicions segons política laboral CooperAcció
Contracte de 18 meses

Les persones interessades hauran de ser originàries d'algun país de la Unió
Europea o amb permís de treball a Espanya.
Informació requerida:
Enviar el CV i una carta expressant motivació pel lloc aAquesta adreça de correu-e està
protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Data limit 18 de febrero de 2018
Organitza: Cooperacció

