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FSAN zoekt projectmedewerker schadelijke praktijk
Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)
24 uur per week
FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland) is een landelijke koepelorganisatie van
Somaliërs in Nederland die in 1994 is opgericht. 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, zelforganisaties van verschillende landen waar
VGV voorkomt en andere Instellingen zoals Pharos, GDD GHOR, regionale GGDEN. FSAN is ook
lid van End FGM European Network te Brussel.
We hebben nu een nieuw project op landelijke niveau over bestrijding schadelijke praktijk zoals
VGV, eer gerelateerd geweld, gedwongen huwelijk en achterlating.
De activiteiten van deze nieuwe project bestaat o.a. uit: Trainen van nieuwe sleutelpersonen en
bijscholing, organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor de doelgroepen, ontwikkelen van
voorlichting materiaal en het organiseren van cursussen voor het projectteam met als doel
professionalisering.
Plaats in de organisatie:
De projectmedewerker verricht zijn/haar werkzaamheden in dienst van FSAN onder
verantwoordelijkheid van de programmamanager.
Taken:
- Organiseren van de trainingen /bijscholing voor verschillende projectgroepen;
- Begeleiden en ondersteunen van sleutelpersonen, trainers, regionale verbinders;
- Organiseren en deelnemen aan de ontwikkeling van voorlichting materiaal, video en
andere promotiemateriaal;
- Contact met de zelforganisaties die de voorlichtingsbijeenkomsten gaan organiseren en
praktische ondersteuning bieden;
- Per kwartaal verslaglegging van de activiteiten van het project;
- Bijdrage leveren voor de website m.b.t., nieuwsbrief laatste updates van de activiteiten
van het project;
- Ondersteunen van de programmamanager (PM) in nationale & internationale
opdrachten tevens in bepaalde omstandigheden als plaatsvervangend dienen.
Opleidings-/ervaringsniveau:
- WO/ HBO werk- en denkniveau;
- Kennis hebben van migranten en vluchtelingen groepen;

-

Affiniteit en kennis hebben over het thema schadelijke praktijken;
Met verschillende doelgroepen goed kunnen communiceren en samenwerken;
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift;
Ervaring met monitoring en evaluatie;
In staat om zelfstandig en in teamverband te werken;
Bereidheid tot het werken in avonduren en weekenden.

Dienstverband:
De functie is voor 24 uur per week voor 8 maanden, met kans op verlenging.
Salariëring:
Afhankelijk van de leeftijd en ervaring
Standplaats:
Amstelveen, door Corona maatregelen mogelijkheid tot thuiswerken.
Hebt u interesse in deze functie en werken bij FSAN? Dan kunt u contact opnemen met
contactpersoon mevrouw Zahra Naleie (020-4861628 of 06-52123594). U kunt uw CV en
motivatiebrief vóór 5 december 2021 sturen via e-mail naar: z.naleie@fsan.nl
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