Edukans is een internationale NGO gespecialiseerd in onderwijs. Wij creëren wereldwijd kansen
zodat kinderen en jongeren met vertrouwen hun toekomst vormgeven. Edukans werkt aan
kwalitatief goed basisonderwijs, banen voor jongeren, onderwijs in noodsituaties en gelijke kansen
voor jongens en meisjes.
Opgericht in 2002 als Nederlandse NGO zijn we gegroeid naar een kleinschalige internationale NGO
met landenkantoren in Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi en een jaaromzet van €7 mln. Wij willen
meer impact realiseren door niet alleen op individueel schoolniveau te werken, maar ook door
structureel in te zetten op het verbeteren van lerarenopleidingen, beroepsopleidingen en nascholing.
Om ons daarbij te ondersteunen zijn we op zoek naar een gedreven en enthousiaste

Grant Manager
(Amersfoort, 32 - 36 uur per week)
De functie
Als Grant Manager speel je een cruciale rol in de groei van onze projectportfolio in Ethiopië, Kenia,
Oeganda en Malawi. In nauwe samenwerking met onze coördinator institutionele fondsenwerving
(IF) ben je verantwoordelijk voor het identificeren en creëren van financieringsmogelijkheden van
institutionele donoren en voor het schrijven van winnende voorstellen. Je maakt deel uit van ons
Marketing & Funding team dat bestaat uit 12 collega's. Wanneer nodig reis je naar de
landenkantoren.
Je belangrijkste verantwoordelijkheden:
1. Samen met de IF-coördinator draag je bij aan het ontwerpen en uitvoeren van de
fondsenwervingsstrategie:
• Je identificeert financieringsmogelijkheden bij institutionele donoren en internationale
stichtingen aansluitend op de Edukans strategie.
• Je ontwikkelt richtlijnen en standaarden voor verschillende soorten programmatoepassingen.
2. Je begeleidt en faciliteert de landenteams in hun interactie met donoren en partners om relaties
en nieuwe kansen op te bouwen:
• Je begrijpt onze geschiedenis, doelstellingen, programma's, proposities en (financiële) structuur.
• Je onderzoekt, identificeert en gaat in gesprek met (potentiële) donoren om hun beleid,
prioriteiten en eisen te begrijpen en afstemming en synergie met de onderwijsdoelstellingen van
Edukans te identificeren.
• Je bouwt en onderhoudt een robuuste pijplijn van projectfinanciering.
3. Leidinggeven aan land-overstijgende aanvragen en het faciliteren van de landenteams bij het
ontwikkelen van aantrekkelijke, hoogwaardige projectvoorstellen en concept notes.
• Je leidt en werkt samen met projectteams om relevante gegevens en baseline-informatie te
verzamelen.
• Je voert alle activiteiten uit die nodig zijn om concepten en aanvragen, die voldoen aan de
vereisten van donoren en van Edukans, voor te bereiden, in te dienen en te beheren.

4. In samenwerking met de IF-coördinator faciliteer en stimuleer je projectmatig werken:
• Je stelt projectteams samen en helpt hen optimaal samen te werken aan concept notes en
aanvragen.
• Je update regelmatig het CRM met informatie over donoren en aanvragen.
• Je managet meerdere werkprocessen, zodat belangrijke resultaten op tijd worden behaald.
Jouw profiel
Jij bent een fondsenwerver in hart en nieren en geniet van het opbouwen van relaties met donoren,
partnerorganisaties en collega's. Je bent een conceptueel denker, die resultaatgerichtheid
combineert met een mensgerichte aanpak. Ook steun je onze missie om kansen te creëren die
kinderen en jongeren in staat stellen hun toekomst met vertrouwen vorm te geven. Je deelt ons
geloof in gelijkheid, duurzaamheid en inclusie. We gaan graag met jou in gesprek als je…
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Wo werk- en denkniveau en relevante ervaring bij een NGO of internationale organisatie hebt.
Stevige ervaring hebt met het identificeren van financieringsmogelijkheden en aantoonbare
ervaring met het schrijven van winnende aanvragen.
Uitstekende onderzoeks- en schrijfvaardigheden hebt.
Makkelijk schakelt tussen strategie en operationeel support.
Initiatief neemt, in mogelijkheden denkt en de lat hoog legt.
Ondernemend, innovatief en cultureel-sensitief bent.
Een multiplier bent die het team in haar kracht zet voor het beste resultaat.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt.

Ons aanbod
Kom je bij ons werken dan mag je rekenen op:
• De kans om samen met ons te werken aan onderwijs voor kinderen en jongeren in
ontwikkelingslanden.
• Een uitdagende functie in een inspirerende en veranderende internationale werkomgeving.
• Een enthousiast, betrokken en professioneel team van 25 collega’s in Amersfoort en 25 collega’s
in onze landenkantoren.
• Ruimte voor thuiswerken en flexibele werktijden.
• Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
• Een salaris van €3.351,- tot €5.662,- (bij een fulltime dienstverband, 36 uur) en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13de maand.
Interesse
We zien je cv en motivatiebrief (in het Engels) graag uiterlijk 5 september tegemoet via
d.karelse@karelserecruitment.nl. Heb je vragen over Edukans, de functie of procedure dan staat
David je graag te woord op 0682568838. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. We
beoordelen sollicitaties bij binnenkomst en kunnen de procedure bij voldoende geschikte kandidaten
voortijdig sluiten. Voor de selectieprocedure en het plannen van gesprekken houden we rekening
met de vakantieperiode.
Edukans verwacht van haar medewerkers dat zij zich integer gedragen en zorgvuldig rekening houden met de
rechten en belangen van anderen. Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Bij

aanname vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag en vragen we je onze Gedragscode te
ondertekenen.

