GEZOCHT: MANAGEMENT ASSISTENT
PROJECTEN LET´S CARE FILIPIJNEN
Geloof jij in een betere en mooiere wereld? Kom dan bij Let’s Care!
Wie zijn wij
Stichting Let’s Care is een in 2008 opgerichte non-profit organisatie met een klein bestuur
en een enthousiast team van vrijwilligers en ambassadeurs. Wij werken aan het creëren van een
mooiere wereld. Op dit moment voeren wij sociale projecten uit met name voor kinderen in moeilijke
omstandigheden op de Filipijnen. Sinds 2011 is op de Filippijnen het programma “home for girls”
opgezet, een tehuis voor mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes. Zij volgen 1 ½ jaar een
intensief begeleidings- en after care programma, gericht op rehabilitatie, persoonlijke ontwikkeling,
empowerment, school, studie en re-integratie in de community. Daarnaast zijn een tweetal
straatjongentjes projecten operationeel en een provincie brede preventie campagne kindermisbruik.
Tevens hebben we een Eco Farm en andere inkomsten genererende projecten operationeel zodat we in
de toekomst zoveel mogelijk financieel zelfstandig kunnen opereren. De focus ligt nu op het continueren
van de sociale programma’s en het verder uitbouwen van onze inkomsten genererende projecten.
Lokaal worden de projecten en processen bewaakt, beheerst en continue verbeterd middels een
kwaliteitsmanagement systeem gestoeld op de eisen van de ISO 9001.
De projecten die nu lopend zijn, zijn:
 Let’s Care Home For Girls
 Let’s Care After Care programma home for girls
 Let’s Care for the Boy’s (2 straatjongentjesprojecten)
 Let’s Care educational support
 Evaluatie Prevention Campaing child abuse / Children’s rights
 Let’s Eco Ville
Projecten en programma’s die nog verder geïmplementeerd dienen te worden:
 Let’s Work, study & Travel
 Let’s Care production center
 Sales producten in Nederland
Wij ontvangen geen overheidssubsidie en zijn geheel afhankelijk van donaties, sponsorgelden en
spontane hulp van particulieren, bedrijven en instellingen.
Wie zoeken wij
Op de Filipijnen worden de sociale en inkomsten genererende projecten uitgevoerd door de lokale staf
van Let’s Care. Deze staf wordt aangestuurd door de Nederlandse Directeur en een lokaal bestuur. Wij
zijn op zoek naar een Nederlandse management assistent die de lokale projecten en processen bewaakt
en de projecten die nog in de implementatie fase zijn verder succesvol opzet. Dit is nu het Work, study
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en Travel programma en de Eco Farm. Maar als je enthousiast bent kun je wellicht nog andere taken op
je nemen.

PROGRAMMA WORK, STUDY & TRAVEL
Dit programma staat net in de startblokken en een aantal vrijwilligers hebben reeds de projecten
bezocht. Het doel hiervan is studenten, stagiaires, onderzoekers, vrijwilligers en andere jongeren en
ouderen de mogelijkheid te bieden om te werken, leren, studeren en de Filipijnen van binnenuit te laten
ervaren. Tegelijkertijd helpen zij de projecten van Let’s Care te continueren en te verbeteren.
De rol van de management assistent is dit programma lokaal met de lokale staf goed op te zetten en uit
te voeren. Tevens wordt van je verwacht dat je het project aan Europese zijde aan de man brengt. Zodat
dit programma in Nederland en andere buitenlandse landen op de kaart wordt gezet en er een toeloop
van vrijwilligers is. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de directeur of werkgroep voor dit
programma in Nederland.

Functie, Taken en verantwoordelijkheden:
De functie is een staffunctie. We zijn op zoek naar een generalist die actief meedenkt en meedoet op
uiteenlopende taakgebieden. Iemand met een actief, daadkrachtige, assertieve, open en flexibele
houding. Iemand die praktisch georiënteerd is en de handen uit de mouwen steekt. Een teamplayer die
geen problemen ziet maar oplossingen, hart heeft voor de stichting en de begunstigden voor wie we ons
inzetten.
Wat zijn de taken:
 Auditen, monitoren en bewaken van doelen van de lopende projecten.
 Opstellen maandelijkse rapportages voortgang processen en projecten aan de directeur.
 Financiële controle en bewaking van alle uitgaven van projecten.
 Doen van aanbevelingen ter verbetering van de projecten.
 Lokale fondsenwerving en het opbouwen van relaties.
 Afhankelijk van de beschikbare tijd, meewerken aan het invoeren van het Work, Study en Travel
programma in Nederland.
 Op de Filipijnen het succesvol invoeren van het Work, study en Travel programma. Het
begeleiden van studenten en vrijwilligers op de werkplekken, het uitvoeren van het excursie
programma en fungeren als aanspreekpunt ter plekke.
 Het uitbreiden van werk- en stageplaatsen.
 Het uitbouwen van het Work, Study en Travel programma en meedenken en meewerken aan
mogelijk nieuwe inkomsten genererende programma’s.

Persoonsprofiel- gewenste karakter eigenschappen:





Neemt initiatief en toont leiderschap
Flexibel
Stressbestendig
Geduldig
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Aanpakker/ doorzetter
Team player
Tactisch
Analytisch en procesmatig ingesteld
Geen 9 tot 5 en kantoor mentaliteit.
Goede beheersing van de Engelse taal
Stevig in je schoenen staan en fysiek en mentaal fit
Heb je een psychische problematiek, burn-out, depressie, overspannen, persoonlijkheidsstoornissen
of ben je onder behandeling (of onlangs geweest) van een psychiater dan verzoeken wij je (gelet op
de aard van onze werkzaamheden en onze begunstigden) niet te solliciteren.

Binnen Let’s Care wordt er zoveel mogelijk gewerkt op basis van een gelijkwaardig team waarin elk
teamlid even belangrijk is en even hard nodig is. Ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar processen,
waarbij de collega’s elkaar ondersteunen. De functie is dan ook niet zozeer een leiding gevende als wel
een ondersteunende functie. Onze gewenste en nagestreefde leiderschapsstijl is die van coachend en
democratisch teamgericht leiderschap. Ervaring met het aansturen van personeel is zeker wel een pre.
De functie is een staffunctie waarbij gewerkt wordt in nauwe samenwerking met de lokale staf en
gerapporteerd wordt aan de directeur .
Waar
Filipijnen, San Jose de Buenavista, Provincie Antique, Panay eiland
Wanneer
Voor minimaal 1 jaar. Vertrek najaar 2016. Dit kan in overleg. Dit is ook afhankelijk hoeverre in
Nederland het Work, Study en Travel al goed opgezet is. Je wordt gedurende minimaal 1 maand
ingewerkt. Een training interne audits, kwaliteitsmanagement, project management behoort tot de
inwerkperiode. Eventuele overige trainingen in overleg en afhankelijk van je studie en ervaring.
Ons aanbod
 Bijdragen aan het creëren van een betere en mooiere wereld
 Deel uitmaken van een enthousiast team in een (inter) nationale omgeving
 Ruimte voor het uiten van jouw passie voor het goede doel
 Kunnen werken in je eigen tempo, op je eigen-wijze, met jouw beschikbare tijd
 Mogelijkheden om te leren jezelf verder te ontwikkelen.
 Maandelijks lokaal salaris van 10.000 peso (circa € 180,-)
 Bij goed functioneren en verblijf van minimaal 1 jaar worden de vluchtkosten van en naar het
project vergoed. Tevens zal bij een optimaal functionerend Work, Study en Travel programma
halverwege een bonus uitgekeerd worden van € 500, Eigen vervoer ter plekke (brommer).
 Kost en inwoning ter plekke.
 10% van de voor Let’s Care bestemde geworven gelden en donaties als je fondsen werft.
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Interesse
Aanvullende informatie over onze stichting en activiteiten vind je op www.letscare.net of in onze
nieuwsbrief of jaarverslag. Graag zijn wij bereid mondeling aanvullende informatie te geven over onze
vacatures. Stuur je motivatie brief en CV naar Erna Vinkers, Directeur van Let’s Care:
stichtingletscare@gmail.com met vermelding van je telefoonnummer, dan nemen wij contact met je op.
Voor meer informatie bel met 06-29035634.
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