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7 juni 2019 [aangepast: 26 juni 2019] 

 

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt 

en versterkt vanuit Nederland de verdediging van mensenrechten in Zuid-Azië, samen met lokale 

organisaties. We werken aan de bescherming van mensenrechten en arbeidsrechten van kwetsbare 

groepen, zoals kinderen en vrouwen afkomstig uit de lagere kasten en kastelozen. We richten ons 

daarbij met name op productieketens met een link naar Nederland en Europa, zoals kleding en 

textiel, natuursteen en zaden, omdat bedrijven ook een verantwoordelijkheid hebben in het 

voorkomen en aanpakken van misstanden in deze ketens. Door middel van pleitbezorging, 

onderzoek en kritische dialoog willen we bewustwording creëren bij overheid, bedrijven en de 

samenleving en bijdragen betere leef- en arbeidsomstandigheden.  

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij per 1 september 2019 een: 

 

SENIOR PROGRAMMAMEDEWERKER MENSENRECHTEN EN BEDRIJVEN (32-36 u/w)  

met een focus op politieke lobby 

 

Taken:  

• Opzetten en uitvoeren van lobbyactiviteiten richting de Tweede Kamer, EU en VN op het 

gebied van mensenrechten en bedrijfsleven; 

• Coördineren, uitvoeren, redigeren en publiceren van onderzoek;  

• Het opvolgen van onderzoek via media en contacten met bedrijven en brancheorganisaties; 

• Arisa vertegenwoordigen in overleggen met bedrijfsleven, bijvoorbeeld in het kader van IMVO-

convenanten voor specifieke sectoren; 

• Deelnemen aan werkgroepen en coalities op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen; 

• Begeleiden van projecten in India en Zuid-Azië en ontwikkelen van nieuwe plannen; 

• Samenwerking en afstemming met organisaties in Zuid-Azië, inclusief veldbezoeken; 

• Bijdragen aan nieuwsbrieven, website en sociale media. 

 

Het precieze takenpakket zal in overleg met de collega’s worden bepaald.  

 

Wat wij vragen 

- Een afgeronde WO-opleiding in een relevante richting; 

- 5 – 10 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een internationale context; 

- Aantoonbare ervaring met politieke lobby in Nederland en bij voorkeur ook op EU en VN niveau;  

- Ervaring en affiniteit met mensenrechten in India en Zuid-Azië in relatie tot het bedrijfsleven, met 

name op het gebied van kinderarbeid en arbeidsrechten; 

- Ervaring in het opzetten en begeleiden van onderzoek; 

- Kennis van projectmanagement; 

- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in Engels en Nederlands; 

- Een teamplayer die ook graag zelfstandig werkt en een flexibele instelling heeft. 
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Wat wij bieden 

Arisa biedt een uitdagende baan binnen een klein team van betrokken en enthousiaste professionals 

in een dynamisch werkveld, met veel ruimte voor eigen initiatief. Het kantoor is gelegen in het 

centrum van Utrecht, op loopafstand van het station. Het betreft een functie van 32 – 36 u/w, in 

eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op verlenging. De functie is ingeschaald volgens CAO 

Sociaal Werk, schaal 10, met een brutosalaris van minimaal € 2947,- en maximaal € 4420,- per maand 

bij 36u/w.  

Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 11 augustus 2019 een brief met korte motivatie en cv naar 

Sandra Claassen, directeur, sc@arisa.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 20 augustus 

2019 en een tweede ronde op 23 augustus 2019.   

 


