
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De Bovelander Foundation is op zoek naar een Project Manager  

(32-40 u/week). 
 

De Bovelander Foundation werkt sinds vijf jaar aan het verbeteren van het toekomstperspectief 

van kinderen en jongvolwassenen in kansarme gebieden in India. Daarbij gebruiken we hockey 

als middel. Wij zijn op zoek naar een gepassioneerde projectmanager met een sociaal hart, 

die resultaatgericht is en een gestructureerde geest heeft. 

 

Wat houdt de baan in?  

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het grootste deel van onze projecten in India, 

zowel inhoudelijk als operationeel. Daarnaast vallen diverse kleine en grotere taken van de 

Bovelander Foundation onder jouw werkzaamheden. 

 

Je bent eindverantwoordelijk voor:  

✓ Het organisatorische gedeelte van lopende 

en nieuw op te zetten projecten in India. 

 

Je bent medeverantwoordelijk voor:  

✓ Het verder ontwikkelen van de Bovelander 

Foundation programma’s; 

✓ Het opzetten en uitvoeren van het PR- en 

communicatie plan; 

✓ Het opzetten en uitvoeren van een 

eenduidig Monitoring & Evaluatie systeem; 

✓ Het reilen en zeilen van de Bovelander 

Foundation, als onderdeel van het 

management team. Strategisch meedenken 

over de programma’s en Bovelander 

Foundation in zijn geheel. 

 

 

Jouw werkzaamheden zijn: 

✓ Het planmatig beheren en managen van 

de Bovelander Foundation programma’s; 

✓ Het uitvoeren van de Monitoring & 

Evaluatie van de projecten. Hierin heb je 

contact met verschillende stakeholders en 

maak je een passende verslaglegging; 

✓ Het helpen implementeren van bestaande 

en nieuwe op te zetten sociale en life 

skills programma’s; 

✓ Communicatie met de Indiase 

partnerorganisaties vanuit Nederland en 

tijdens werkbezoeken aan India; 

✓ Het benaderen van prospects en relatie-

beheer met huidige (Indiase en 

Nederlandse) partnerorganisaties. 



 

 

Wie zoeken wij?  

We zoeken iemand die: 

✓ Gepassioneerd is om kinderen en jongvolwassenen in India een betere toekomst te 

bieden; 

✓ Proactief en positief is ingesteld, kan omgaan met wisselende omstandigheden en 

cultuurverschillen als een mooie uitdaging ziet; 

✓ Punctueel is en gestructureerd te werk gaat en tegelijkertijd een flexibele 

werkhouding heeft; 

✓ Communicatief sterk is in woord en geschrift; 

✓ De kracht van sport in combinatie met sociale en life skills ontwikkeling begrijpt; 

✓ Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau heeft; 

✓ Bereid is een aantal maal per jaar naar India te reizen; 

✓ Professioneel vaardig is in de Engelse taal in woord en geschrift; 

✓ Bij voorkeur 2 tot 3 jaar werkervaring heeft; 

✓ Bij voorkeur een hockeyachtergrond heeft. 

 

Wat bieden wij? 

Bij de Bovelander Foundation werk je in een klein, hecht team dat weinig hiërarchie 

kent. Eigen initiatief en zelfstandig werken vinden we belangrijk en we zijn graag elkaars 

sparringpartner.  

 

Je krijgt een marktconform salaris, reiskostenvergoeding en een passend aantal 

vakantiedagen. 

 

Ben jij de nieuwe spil in de Bovelander Foundation of heb je vragen, mail of bel 

dan met Floris Jan Bovelander directeur Bovelander Foundation: floris@bovelander.nl of 

023 5410335. 

 
Web:    www.bovelanderfoundation.com  

LinkedIn:  Bovelander Foundation 

Facebook:   Bovelander Foundation  

Instagram:  Bovelander Foundation  
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