WO=MEN Dutch Gender Platform is een innovatief netwerk waarin uiteenlopende ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, gender & vrouwenrechten organisaties, ondernemers, kennisinstellingen en
activisten samenwerken. Het Platform zet zich met succes in voor gelijke rechten van vrouwen en
mannen in de wereld. Dat doen wij door het versterken van kennisuitwisseling en –ontwikkeling tussen
Nederlandse actoren en door lobby. Thema’s zijn gender, vrede & veiligheid, duurzame economische
ontwikkeling en de VN.
Ter versterking van ons kleine en dynamische team zoeken wij een:

Projectmanager Gender Rechtvaardigheid en Duurzame Economie
(0,89 fte – 32 uur)
Jij bent zelfstandig verantwoordelijk voor het:
Inhoud
 Volgen van ontwikkelingen gender(on)gelijkheid binnen Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (IMVO), vrouwelijk ondernemerschap, en klimaatafspraken en het
vertalen hiervan naar consequenties en kansen voor onze leden;
 Schrijven van position papers en inhoudelijke rapportages over NL handels- en investeringsbeleid
en de impact die het heeft op de economische positie van vrouwen.
 Projectleider Strategisch Partnerschap Aliantie samen werkt het! In samenwerking met WOMEN
Inc, OCW en anderen.
 Vertegenwoordigen van WO=MEN bij bijeenkomsten die leden en organisaties organiseren over
(thema’s binnen) Duurzame Economische Ontwikkeling.
 Onderhouden van contacten met de SER, leden en (niet) leden van WO=MEN die onderhandelen
over IMVO sectorconvenanten.
 Onderhouden van contacten met leden van het WO=MEN netwerk, ministeries en
uitvoeringsorganisaties.
Jouw profiel
 Een passende opleiding op academisch niveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het
terrein van IMVO en/of vrouwelijk ondernemerschap;
 Kennis van en inzicht in genderjustice vraagstukken en ontwikkelingen in de maatschappij;
 Behendig & know-how van Twitter & andere social media: #must;
 Vaardigheid in het adviseren en het creëren van draagvlak;
 Zelfstandig, accuraat, flexibel en pro-actief.

Ons aanbod
Een inspirerende organisatie die toegang biedt tot een breed scala aan bedrijven, ontwikkelingsorganisaties, ministeries en politici. De sfeer is collegiaal en betrokken. Het salaris bedraagt € 3.096,00
bruto per maand op basis van 100% fte op basis van de cao Sociaal Werk.

Informatie over de functie kun je inwinnen bij Edith van der Spruit (e.vanderspruit@wo-men.nl) of
Roos van Os (r.vanos@wo-men.nl) en telefonisch via 070 392 3106.
Sluitingsdatum voor deze vacature is 15 april. Sollicitaties kun je tot die datum insturen bij info@women.nl.

