
Voor het groeien en door ontwikkelen van onze organisatie in Nederland, zoeken wij een:  
 

Managing Director 
(Standplaats: flexibel in te vullen met als basis Utrecht) 

 
§ Wil jij een belangrijke schakel zijn binnen een ondernemende organisatie? 
§ Zie jij onderwijs en zelfredzaamheid als belangrijkste stap voor de verdere ontwikkeling van Afrika? 
§ Wil je met een gemotiveerd bestuur en betrokken lokale organisaties in de landen aan de slag om op 

een unieke wijze bij te dragen aan een betere en duurzame toekomst voor Afrika? 
§ Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 
De organisatie 
Knowledge for Children (K4C) is een kleine organisatie met een grote missie: het duurzaam verbeteren van de 
kwaliteit van onderwijs in rurale gebieden in Oeganda, Kenia en Kameroen. K4C bereikt jaarlijks 250 scholen in 
Afrika, waar elk jaar nieuwe scholen bijkomen.  
 
Ons co-investment principe staat centraal en is erop gericht alle stakeholders te betrekken bij de school en het 
onderwijs. Co-investment betekent samenwerken; zowel in financiële als in fysieke zin met als doel: een school 
die (financieel) zelfredzaam is en in staat is een eigen koers te bepalen.  
 
Wij zoeken een pionier die het een uitdaging vindt om zijn of haar wervende en organisatorische talenten in te 
zetten om het duurzame onderwijsmodel van Knowledge for Children in ontwikkelingslanden verder op te 
schalen!  
 
Je bent in deze functie eindverantwoordelijk voor:  

§ Managen, uitbreiden en vernieuwen van de organisatie in overleg met het bestuur 
§ Initiëren, aanschrijven en binnenhalen van nieuwe funding partners bij stichtingen, private 

(familie/vermogens)- en bedrijfsfondsen  
§ Opvolgen van (rapportage) afspraken met een groot deel van de huidige funding partners 
§ Ontwikkelen marketing- en communicatieplan  
§ Samenwerken met onze lokale organisaties in Afrika, gericht op juiste besteding van middelen en 

kwaliteit monitoring van het programma 
 
We zijn op zoek naar iemand met het volgende profiel: 

§ Relevante opleiding op minimaal WO werk- en denkniveau 
§ Minimaal 5 jaar relevante, leidinggevende werkervaring 
§ Minimaal 2 jaar ervaring met fondsenwerving 
§ Affiniteit en bewezen ervaring met werken in Afrika  
§ Je gelooft in het co-investing principe, bent de dragende kracht hiervan en ziet het als een kans om bij 

te dragen aan een nieuwe generatie ontwikkelingssamenwerking 
§ Je bent proactief, ondernemend en zelfstandig 
§ Je bent een hands-on en resultaatgericht persoon 
§ Je hebt goede communicatievaardigheden in woord en schrift, zowel in het Nederlands als Engels. 

 
Arbeidsvoorwaarden: 
Wij bieden een tijdelijk contract, met de sterke intentie om langdurig met elkaar samen te werken. De 
startdatum is bij voorkeur 1 april 2020. De exacte startdatum wordt in overleg bepaald.  
 
Stuur uiterlijk woensdag 5 februari 2020 je reactie met CV en motivatie brief (maximaal 1 pagina) ter attentie 
van Lebinh Luc naar bestuur@knowledgeforchildren.org Voor vragen over de functie kun je contact opnemen 
met Anouk Ooms via anouk@knowledgeforchildren.org. De eerste gesprekken vinden plaats in Utrecht in de 
week van 10 februari 2020. Voor meer informatie zie www.knowledgeforchildren.org 
 
 
 


