Het Duits-Nederlands openbaar lichaam euregio rijn-maas-noord gevestigd in
Mönchengladbach (D) zoekt een

Projectcoördinator voor People-to-People projecten
INTERREG V A Deutschland-Nederland
Parttime (19,5 uur per week) in tijdelijk dienstverband van april 2018 tot april 2019
Om te voorzien in adequate vervanging als gevolg van een collega die zwanger- en
ouderschapsverlof opneemt zijn wij op zoek naar een tijdelijke projectcoördinator.
De omschreven functie omvat de volgende taken:
•
•
•
•
•

acquisitie en uitwerking van nieuwe projectideeën
adviserende en administratieve begeleiding van Duitse en Nederlandse projectpartners
van ideefase tot einde project
toetsing van de projectaanvragen in relatie tot de subsidiecriteria
online-projectmonitoring
voorbereiding van projectaanvragen ter besluitvorming

Als projectcoördinator pas je in ons team wanneer je over de volgende
kennis en ervaring beschikt:
•
•
•
•
•
•
•

een afgeronde HBO- of WO-opleiding
ervaring met projectbegeleiding
in hoge mate zelfstandig en initiatiefrijk bent
ervaring met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking en kennis van
subsidieprogramma’s zijn een pré
over uitstekende team- en communicatievaardigheden beschikt
goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en de Duitse taal
kennis van gangbare software, zoals MS-office

Wij bieden je
naast een veelzijdige baan, een salaris volgens TVöD (CAO voor de Duitse overheid /
gemeenten) in schaal 11, een interessante uitdaging binnen onze grensoverschrijdende
organisatie. Voor het overige gelden de bepalingen uit TVöD.
Meer informatie over de euregio rijn-maas-noord en onze taken vind je op:
www.euregio-rmn.eu. Meer informatie met betrekking tot het INTERREG V A - programma
Deutschland-Nederland vind je op www.deutschland-nederland.eu.
Stuur jouw sollicitatie svp uiterlijk 16 februari 2018 aan:
euregio rijn-maas-noord
t.a.v. Andy Dritty
Konrad-Zuse-Ring 6
D-41179 Mönchengladbach
Tel. 00 49 2161 / 6985 511
Fax 00 49 2161 / 6985 555
of per mail aan: andy.dritty@euregio-rmn.de
Nota bene: De kosten die je maakt ten behoeve van de sollicitatieprocedure, zoals
bijvoorbeeld reiskosten, worden niet vergoed!

