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Wereldkinderen zoekt:  

 

Programma Coördinator Adoptie m/v voor 3 dagen per week 
 
Als Programma coördinator adoptie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van bemiddelingen bij 
interlandelijke adoptie en de daarbij behorende taken voor, tijdens en na de bemiddeling. Als onderdeel 
van een dynamisch team zorg jij ervoor dat een interlandelijke adoptie tot stand komt door 
verantwoording te nemen voor bepaalde landen en werkzaamheden binnen het team. Je werkt nauw 
samen met de programma assistenten en de contactpersonen in het buitenland en geeft hun 
aanwijzingen. Een belangrijke rol in de organisatie die vergt dat je ondernemend en klantgericht bent 
met een professionele houding en omgevingsbewustzijn die een sterke relatie met alle betrokkenen 
waarborgen. Wij zijn op zoek naar een dynamische team-player met een passie voor kinderen, en met 
de kennis, ervaring en capaciteit om in overleg met anderen tot de juiste beslissingen te komen voor het 
kind. Een persoon met sterke affiniteit met adoptie, goede doelen, ontwikkelingswerk en kinderwelzijn. 
Je hebt ervaring met het werken voor een ISO gecertificeerde organisatie en bent flexibel. Als je je in het 
bovenstaande herkent, ben jij misschien die persoon die de mooie, maar ook de minder mooie 
momenten gaat delen met de (aspirant) adoptieouders en het kind, en de nodige ondersteuning gaat 
geven als Programma coördinator adoptie bij Wereldkinderen.  
 
Organisatie 
Ieder kind verdient een thuis, dat is onze missie. We werken samen met lokale organisaties in het 
buitenland die voorkomen dat kinderen op straat of in een tehuis komen. Als opgroeien binnen de eigen 
familie niet mogelijk is, zien wij een lokaal gezin als een goed alternatief. Is dat niet haalbaar dan 
bemiddelen we bij interlandelijke adoptie. Wij zijn een kinderwelzijnsorganisatie met ongeveer 10 
medewerkers die allemaal parttime werken en verantwoordelijk zijn voor tientallen interlandelijke 
adopties per jaar en 9 projecten in het buitenland. 
 
Functie-eisen  
Je hebt een HBO denk- en werkniveau en een relevant diploma en werkervaring op pedagogisch gebied, 
of vergelijkbaar. Aantoonbare ervaring van werken met en voor kinderen. Je hebt recente kennis van de 
relevante maatschappelijke, sociale en politieke ontwikkelingen in Nederland en in de betreffende 
landen, waarmee wordt samengewerkt. Je hebt de capaciteit om sociaalwetenschappelijke theorieën en 
toepassingen in praktijk te brengen en een basiskennis op medisch gebied. Bij voorkeur door woon-
/werkervaring in lage- en middeninkomenslanden, ben je bewust van cultuurverschillen en wat dat 
betekent in de praktijk. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, en bij 
voorkeur ook Frans of Spaans. Wij zoeken iemand die hands-on is en bereid om anderen te helpen als 
dat nodig is. Affiniteit met adoptie is een must. 
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Organisatorische positie 
De Programma Coördinator Adoptie ressorteert hiërarchisch onder de directeur. 
 
Arbeidsvoorwaarden  
Zin in deze uitdagende functie voor 3 dagen per week? Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Sociaal Werk en onze organisatie kenmerkt zich door een prettige informele werksfeer. Een gevarieerde 
baan met een goede (openbaar vervoer) bereikbaarheid.  
 
Contact informatie  
Voor meer informatie over de functie of de volledige functiebeschrijving kun je contact opnemen met de 
directeur, Jeroen Jansen, via e-mail: info@wereldkinderen.nl 
 
Interesse in deze vacature bij Wereldkinderen? Stel je dan aan ons voor! Solliciteren is mogelijk tot en 
met 5 januari 2020 met CV en motivatiebrief t.a.v. Jeroen Jansen, via een e-mail aan: 
info@wereldkinderen.nl  
 
BELANGRIJK: De sollicitatiegesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op maandag 13 januari 2020 en 
de tweede ronde is gepland op woensdag 15 januari 2020. Gaarne op deze dagen beschikbaar zijn om 
naar ons kantoor te komen. 
 
Datum: 19 november 2019 
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