Delegada Expatriada a
Madagascar
Data límit de presentació: Divendres, 15 Juny 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: OFERTA FEINA DELEGAT/A MADAGASCAR
Funcions:
Representar a l'ONGD Yamuna a Madagascar, assegurar i supervisar les diferents
fases i necessitats que es presentin en relació al desenvolupament dels projectes
que l'entitat du a terreny i els de la seva contrapart. Aquesta persona es
coordinarà amb les responsables de la seu a Barcelona i amb l'equip de
Madagascar.
Assegurarà, supervisarà i/o realitzarà els informes de seguiment intern i els
informes dels finançadors externs.
Ajudarà a la recerca i justificació de finançament, tant a nivell local com
internacional.
Requisits:
Màster en Gestió de Projectes per al Desenvolupament, Acció Humanitària,
Cooperació per al Desenvolupament o equivalent.
Experiència mínima 1 any dintre del domini de la solidaritat internacional,
idealment a terreny.
Nivell B2 de francès mínim, amb domini tant oral com escrit.
Domini del Pack office.

Es valorarà:
El coneixement del sector de l’educació i de la protecció de la infància es valorarà
positivament.
Experiència en Gestió de Projectes i en el rendiment de comptes als donants
(l’experiència en projectes finançats per l’UE o similars es valoraran positivament).
Experiència dintre la configuració de sistemes de seguiment-avaluació.
Capacitat d’organització i treball en equip.
Dinamisme, iniciativa i autonomia.
Capacitat de treballar sota pressió.
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Forta capacitat d’adaptació i flexibilitat.

Condicions de la plaça:
Ubicació: Vontovorona (Madagascar), 20 km de la capital Antananarivo.
Contracte laboral a Barcelona.
Avantatges:
Assegurança de desplaçat
Allotjament + 1 àpat al dia dies laborables
Bitllet d’anada i tornada
Durada mínima: 1 any
Data: incorporació Juliol-Agost 2018

Informació requerida:
Envia mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites
Javascript habilitat per veure-la., assumpte: oferta feina delegat/a Madagascar
- Carta de motivació
- Currículum Vitae
Organitza: ONGD Yamuna (Fundació Yamuna pel Desenvolupament de Poblacions
Marginals)

