Vacature voor Project Manager

VOOR HET EUROPEES INTERREG 2 ZEEËN PROJECT FLAVOUR –

FOOD SURPLUS AND LABOUR, THE VALORISATION OF UNDERUSED RESOURCES

KOMOSIE vzw (Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie) is een dynamische
vzw in de social profitsector (milieu & sociale tewerkstelling). KOMOSIE vzw behartigt de belangen van haar leden bij overheden en stakeholders en ondersteunt hen met projecten die
gericht zijn op het uitwerken van nieuwe activiteiten, kwaliteitszorg, innovatie, communicatie, registratie en rapportering. Wij vertegenwoordigen momenteel de Vlaamse Kringwinkels
en Energiesnoeiers en zoeken actief met het project Foodsavers naar de creatie van sociale
tewerkstellingsmogelijkheden in de niche voedseloverschotten. Twaalf geëngageerde
mensen vormen samen het team van KOMOSIE vzw.
KOMOSIE vzw heeft samen met 4 Vlaamse, 1 Franse en 4 Engelse partnerorganisaties een
projectvoorstel ingediend bij Interreg 2 Seas in het werkveld van ‘Technische en sociale innovatie’. Twaalf observer partners uit Nederland, Frankrijk, België en UK zullen ook regelmatig een bijdrage leveren of het project van nabij willen ‘observeren’ en ervan leren.
Meer info over het project is te vinden op https://www.interreg2seas.eu/nl/FLAVOUR
HET PROJECT
Het project focust op de uitbouw van distributieplatformen die voedseloverschotten over een
grotere regio ophalen, triëren, bestellingen klaar maken en al dan niet leveren aan sociale
organisaties. Daarnaast worden eveneens pilootprojecten opgezet om de voedseloverschotten te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. In beide activiteiten wordt zoveel mogelijk tewerkstelling gecreëerd voor mensen die ver van de reguliere arbeidsmarkt staan. Het
uitwerken van business plannen en aanpassen van opleiding maken deel uit van dit project.
Tijdens de pilootprojecten wordt in de verschillende landen uitgezocht wat Europees op beleidsvlak nodig is om deze activiteiten te ondersteunen en een reële kans van slagen te geven. Het project loopt van januari 2019 tot eind september 2022.
JE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
We zijn op zoek naar een overall manager voor het FLAVOUR-project.


Je bent de operationele manager van dit project die ervoor zorgt dat tussen de partners duidelijke afspraken worden gemaakt, in een contract worden gegoten indien nodig en deze afspraken ook worden nagekomen.



Je bent het voornaamste aanspreekpunt voor de ‘opdrachtgever’ (de Joint Commission
van de Europese Commissie en voor alle projectpartners (uitvoerende en observers).
Daarom is het belangrijk te weten waar welke expertise aanwezig is in het project zodat efficiënt kan doorverwezen worden.



Uitwerken van een systeem om de voortgang van het project en diens onderliggende
doelstellingen, activiteiten, resultaten en de kwaliteit ervan van dichtbij te kunnen opvolgen, steeds in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties.



In samenwerking met de hosting partnerorganisatie de 6-maandelijkse managementmeetings plannen, voorbereiden, organiseren, in goede banen leiden en voor verslaggeving zorgen.



De communicatie over het project mee verzorgen en erop toezien dat de communicatie
gebeurt volgens de richtlijnen van de financierende instantie.





Ervoor zorgen dat de rapporten en financial claims bijtijds kunnen ingediend worden.
Tussentijdse en eindevaluatie organiseren.
Je staat mee in voor de verspreiding van de projectresultaten op verschillende niveaus
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JE PROFIEL
Expertise:

Je hebt kennis en ervaring in het managen van projecten – bij voorkeur internationale projecten.

Je hebt kennis en ervaring in het opvolgen en evalueren van uitvoering en resultaten van projecten, zowel
op vlak van efficiëntie, effectiviteit als kwaliteit.

Je hebt ervaring in het voorbereiden van managementvergaderingen en kan op een effectieve manier overleggen.

Je kan helder communiceren en schriftelijk rapporteren.

Je hebt ervaring in het enthousiasmeren en collectief ondersteunen van een groep organisaties

Je hebt affiniteit en relevante ervaring met sociale economie en milieuthema’s

Je werkt vlot met MS-Officeprogramma’s

Je beheerst vlot het Nederlands, Frans en Engels, zowel schriftelijk als mondeling.

Je bezit het rijbewijs B
Werktaal:
De voornaamste werktaal, zowel mondeling als schriftelijk, is het Engels. Je bent tewerkgesteld in een team van
Nederlandstalige medewerkers en je zal werken met een Franse partner die het ten zeerste zal appreciëren als
je ook Frans kan spreken/schrijven.
Attitude:

Je deelt de waarden van de sociale economie en het mens- en milieuvriendelijk ondernemen

Je kan vlot samenwerken met diverse projectpartners en in team

Je bent in staat om afspraken tijdig na te komen en om af en toe ‘onder druk’ te kunnen werken

Je kan zelfstandig werken

Je kan actief luisteren

Je bent in staat om interculturele factoren te integreren in het werkproces
Studies en ervaring:

Je hebt een bachelor of masterdiploma in een pertinent domein

Je hebt minimum 5 jaar ervaring in de gevraagde expertise
WIJ BIEDEN





Een voltijdse overeenkomst voor de duur van het project
Verloning volgens paritair comité 329, aangevuld met voordelen
Flexibele werkuren, thuiswerk mogelijk na afspraak
Een projectteam dat nauw met je zal samenwerken en je coachen waar nodig.

PRAKTISCH







Plaats van tewerkstelling is Antwerpen/Gent (vlot te bereiken met openbaar vervoer)
Bij voorkeur te starten vanaf januari 2019
Sollicitatiebrieven met cv worden verwacht uitsluitend per e-mail gericht aan
info@komosie.be en dit vóór 15 december 2018
Selectiegesprekken gaan door tussen 18 en 21 december 2018. Voorafgaand aan het selectiegesprek op
17 december, krijgen de kandidaten een opdracht die zij tijdens de mondelinge proef kunnen toelichten.
Voor meer informatie over de functie, contacteer Caroo Torfs (caroo.torfs@komosie.be of tel. 0473 693716)
of Etienne Rubens (etienne.rubens@komosie.be of 03 302 48 15)
Voor meer info over KOMOSIE en Foodsavers, zie www.komosie.be/voedselverlies en www.foodsavers.be

