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VACATURE 

PROGRAM IMPLEMENTATION MANAGER 

(COD, Voltijds) 

  

 

Zoek je een ondernemende werkomgeving waar impact centraal staat? Wil je bijdragen aan 

de snelle groei van een dynamische organisatie met een inspirerend sociaal doel? Wil je een 

aantrekkelijke en gevarieerde functie met een grote verantwoordelijkheid uitoefenen? 

 

Wacht dan niet langer! 

 

 

 
  

 

CONTEXT VAN DE ROL 

  

TADA is een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en 

integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving. Tot op vandaag focuste 

TADA voornamelijk op haar weekendscholen en alumninetwerk. Zo coachte TADA al 

meer dan duizend kinderen uit kwetsbare buurten. 

Vandaag worden in Brussel en België echter tienduizenden jongeren met armoede 
geconfronteerd. Zij lopen het risico hun potentieel niet ten volle te kunnen benutten door het 
sterke verband tussen sociaal-economische achtergrond en schoolprestaties.  
TADA zoekt iemand die de uitdaging wil aangaan om op een systematische manier 

http://www.tada.brussels/
https://tada.brussels/lerend-netwerk/
https://tada.brussels/alumninetwerk/


www.tada.brussels 
Troonplein 1, 1000 Brussel - 02/781.00.32 

 
 

haar huidige impact te vergroten door voort te bouwen op de diepgaande impact van de 
weekendscholen en het alumninetwerk.   
De afgelopen twee jaar werd het kader van dit project al gedeeltelijk bepaald door het 

managementteam van TADA. In grote lijnen gaat het om het delen van knowhow die we 

uitbouwden in onze weekendscholen, met verschillende actoren in onze samenleving 

(bijvoorbeeld leerkrachten en departementen maatschappelijk verantwoord ondernemen van 

bedrijven), zodat zij op hun beurt een groot aantal kwetsbare jongeren kunnen helpen 

in hun ontwikkeling. Om dit te doen, denken we aan opleidingen 'in het echt', ondersteund 

door een digitaal platform. 

 

Nu ligt de uitdaging in het uitwerken en succesvol implementeren van het project van A 

tot Z, in ons nieuw departement ‘systemische impact’: dé kans om in een ondernemende 

omgeving te werken, die lijkt op een start-up en waarbij je ondersteund wordt door 

een stevige organisatie.  
 

 

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

Als eerste werknemer van dit nieuwe departement, speel je een cruciale rol in de lancering 

en ontwikkeling ervan. Je draagt de volledige operationele verantwoordelijkheid van dit 

project om de impact van TADA te vermenigvuldigen, terwijl je ondersteuning krijgt van 

het managementteam.  

Onder meer deze taken maken deel uit van je functie: 

• deelnemen aan de definiëring van de projectstrategie (doelen, bestuur, partners, 
…)  

• de strategie in de praktijk omzetten door de ontwikkeling van het operationele 
luik  

• mogelijke partners van het project (scholen, bedrijven, …) oplijsten, selecteren en 
contacteren 

• de nodige communicatie ontwikkelen om het project te kunnen presenteren aan 
onze externe partners en donateurs  

• interactiemomenten organiseren met onze partners (bijvoorbeeld opleidingen, 
conferenties, schoolbezoeken, workshops, …) 

• technologie en digitalisering inzetten om het project te versterken 
• steekproeven en tools uitwerken die het programma verbeteren en de 

vooruitgang opvolgen  
• KPI’s en modellen ontwikkelen om de impact van het project in te schatten en 

op te volgen 
• de nodige middelen (werknemers, budget) bepalen voor het verloop van het project 

en de juiste profielen identificeren en aanwerven  
• het verloop van het project plannen en bijsturen volgens het beschikbare 

budget  
• het team fondsenwerving ondersteunen bij het werven van fondsen en 

ontmoetingen met publieke en private donoren 
• samenwerken met het team communicatie om de website van het project en 

campagnes voor sociale media te ontwikkelen 
• communiceren met het volledige TADA-team en de raad van bestuur over de 

evolutie van het project voor een positieve dynamiek in het hele team en de steun 
van de directie  
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• deelnemen aan managementmeetings bij TADA 
 

 

GEVRAAGDE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN 

• Je beschikt over een masterdiploma of een equivalent en minstens vijf jaar 
waardevolle ervaring in projectmanagement, idealiter in de publieke sector en/of 
bedrijfswereld 

• Je bent drietalig Nederlands, Frans en Engels 
• Je bent realistisch en resultaatgericht, je kan een zelfstandig een plan 

implementeren om zo een strategie in de praktijk om te zetten  
• Je kan plannen en anticiperen, prioritaire taken bepalen en het onderscheid 

maken tussen wat essentieel en wat onbelangrijk is, je hebt een helikopterblik 
op je domein  

• Je bent verantwoordelijk, autonoom en proactief, je hebt weinig richting en 
ondersteuning nodig om vooruit te gaan, maar je staat altijd open voor feedback 

• Je bent stressbestendig en flexibel bij verandering: je weet een veelvoud van 
taken te managen en om te gaan met tijdsdruk, je bent weerbaar en laat je niet 
ontmoedigen  

• Je hebt sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden, waarmee je 
goede relaties opbouwt en onderhoudt met alle actoren in dit project  

• Je slaagt erin actief bij te dragen aan een strategische reflectie over jouw 
departement en TADA 

• Je hebt ervaring of interesse in het digitale, waardoor je (met de juiste 
ondersteuning) een website kunt beheren 

• Je hebt goede analytische vaardigheden en je beheerst Excel 
• Je bent een matuur en empathisch persoon en zet je ego opzij voor het team en 

de algemene TADA-doelstellingen 
• Je herkent jezelf in onze Code of Conduct en wil die uitdragen  
• Je bent gemotiveerd en gepassioneerd door dit project en kan je enthousiasme 

overbrengen 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ben je geïnspireerd door dit project en denk je een goed profiel te hebben? Bel dan 

Christophe Geerkens op +32 498 562 566 (maandag-zaterdag, 8.30-19 uur) om te 

solliciteren. Na je telefoontje, stuur je je cv en motivatiebrief naar 

recruiting@toekomstatelierdelavenir.com.  
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