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STAGE 

Programma-assistent.e 

Africalia vzw is op zoek naar een programma-assistent.e voor een periode van minimum 3 maanden, 

vanaf februari/maart 2022. De voornaamste opdracht van de stagiair is het ondersteunen van de 

programmabeheerders in hun dagelijkse taken. 

Over Africalia :  

Africalia is een vzw opgericht op initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en beschouwt 

kunst en cultuur als cruciale componenten voor duurzame menselijke ontwikkeling.  Africalia werkt 

samen met culturele operatoren van het maatschappelijke middenveld die actief zijn in talrijke 

domeinen, van de audiovisuele sector over literatuur en podiumkunsten tot beeldende kunsten. 

Africalia ondersteunt talrijke organisaties, culturele netwerken en creatieve ondernemers in 

verschillende Afrikaanse landen, alsook in België. 

De programma's in Afrika zijn gericht op de bevordering van: een goed bestuur van creatieve en 

culturele organisaties; een markttoegang voor Afrikaanse culturele en creatieve producten en 

diensten; een versterking van de bestuurlijke, technische en artistieke vaardigheden; en een sterk 

pleidooi voor de rol van cultuur in het ontwikkelingsbeleid. 

Het programma in België heeft als doel om nieuwe culturele dynamieken te ondersteunen en om bij 

te dragen aan de bevordering van de diversiteit en een pluralistische samenleving.  

 

Specifieke taken : 

- Ondersteuning bij de opstart van het nieuw meerjarenplan (MJP) 2022 – 2026 gefinancierd 

door de Belgische ontwikkelingssamenwerking: voorbereiden van documenten, planning en 

organisatie van lanceringsessies met de partners. 

- Ondersteuning aan de programmabeheerders: verschillende ondersteunende taken uitvoeren 

voor de programma’s in Afrika en het programma in België. 

· Documenten behandelen 

· Documenten vertalen 

· Opstellen van contracten, rapporten en andere programmadocumenten 

- Ondersteuning bij de organisatie van online vormingen 

- Ondersteuning bij de organisatie en opvolging van diverse evenementen 

- Organiseren van teamvergaderingen, alsook het opstellen van de notulen 

- Beheren van Africalia's centrale mailadres  

 

Profiel : 

- Je bent een student.e in de sociale wetenschappen, management, administratie, 

internationale samenwerking of een andere studierichting die verband houdt met de 

bovenstaande taken. 
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- Je hebt uitstekende mondelinge vaardigheden en zeer goede schrijfvaardigheden. 

- Je hebt uitstekende projectmanagementvaardigheden. 

- Je spreekt vloeiend Nederlands en/of Frans en hebt een goede kennis van Engels en/of 

Nederlands/Frans. 

- Je beheerst standaard IT-tools (Word, Excel). 

- Je neemt initiatief en hebt het vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken. 

- Je bent geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking en cultuur. Kennis van de culturele 

sector in Afrika is een pluspunt. 

 

Voorwaarden :  

- Je beschikt over een stageovereenkomst van je universiteit of hogeschool 

- Terugbetaling van transportkosten (openbaar vervoer) 

- Gewenste startdatum: februari/ maart 2022, voor een periode van minimum 3 maanden. 

- De functie is gevestigd in Brussel. Afhankelijk van de covid maatregelen op moment van de 

stage kan voltijds of deeltijds telewerk de regel zijn. 

 

Solliciteren: Verstuur je CV en sollicitatiebrief tot en met 30 oktober 2021 naar africalia@africalia.be 

met « Stage Programma-assistent » in het onderwerp van de e-mail. 

De interviews zullen plaatsvinden in de tweede week van november. Enkel voorgeselecteerde 

kandidaten zullen worden gecontacteerd. 
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