ANÚNCIO DE VAGA – GESTOR/A DE PROJECTO
A HELVETAS Swiss Intercooperation é uma ONG Suiça que desde 1979 trabalha em Moçambique para o
desenvolvimento do meio rural.
A HELVETAS Swiss Intercooperation pretende recrutar um/uma gestor/a para o projecto:
‘Gestão dos Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água e promoção do Saneamento – PSAA II’
O objectivo do projecto, de uma duração de três anos, é de melhorar o acesso aos serviços de água e de
saneamento das comunidades rurais nas províncias de Cabo Delgado e de Nampula.
RESPONSABILIDADE & TAREFAS PRINCIPAIS
O/a Gestor/a do projecto é responsável pela boa organização da implementação do projecto através de
parcerias definidas, a gestão financeira, monitória do progresso e a avaliação dos resultados atingidos.
Nesta função ele/ela vai ter as tarefas seguintes:
· Garantir a boa coordenação entre todos parceiros e actores e assegurar a partilha de
conhecimento e informação;
· Elaborar Termos de Referência, contractos e acordos de colaboração, e apoiar os parceiros na
implementação das suas actividades;
· Elaboração dos planos de acção, monitória e relatórios periódicos;
· Responsabilizar-se pela comunicação e representar a organização na área de género.
LOCAL DE TRABALHO: Pemba, com viagens regulares às Províncias de Cabo Delgado e Nampula.
INÍCIO:

Junho de 2014

QUALIFICAÇÃO:

Licenciatura em Engenheira Civil, Hidráulica ou equivalente

EXPERIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS
· Mínima de 3 anos na gestão de projectos complexos e de preferência similares;
· Competência na liderança, motivação e comunicação, gestão das relações interpessoais;
· Bons conhecimentos de informatica e de Inglês.
À HELVETAS Swiss Intercooperation reserva-se o direito de receber exclusivamente candidaturas de
pessoas de Nacionalidade Moçambicana. Encoraja-se candidaturas femininas.
Os interessados devem enviar o CV com carta de interesse, cópias dos documentos relevantes e
referências para email ao endereço: Mozambique@helvetas.org o para um escritório da HELVETAS
Swiss Intercooperation, até ao dia 28 de Março de 2014.
Maputo
Rua José Mateus Nº 143, 1° andar
Bairro Polana-Cimento
Tel: 21 487 787

Pemba
Rua Marginal Nº 2051
Tel.: + 258 27 221 4 25

Nampula
Parque dos Continuadores Nº. 31
Tel.: 26 212 894

A HELVETAS Swiss Intercooperation reserva-se igualmente o direito de contactar apenas candidatos préseleccionados.

