
 

            

Project Manager Afrika gezocht 
 

Delphy zoekt een actieve en betrokken Projectmanager voor onze 
activiteiten in Afrika.  

 
Kernwoorden: netwerker, energiek, deskundig, goede schrijver, ondernemend! 

Delphy Team Afrika 

Bij Delphy draait het om kennis, zowel kennis ontwikkelen als kennis implementeren. Delphy 

team Afrika is op dit moment actief in 12 landen in Afrika, en breidt snel uit. Binnen het 

team werken we met lokale teams (in Kenia, Rwanda, Ethiopie en Zuid Afrika en dit jaar 

verwacht in Uganda, Ghana en Guinee) die in de verschillende landen de Delphy visie met 

een lokaal accent vorm geven, en met projectmanagers die vanuit Nederland zorgdragen 

voor hoogstaande projectuitvoering en project acquisitie. 

Voor deze functie zoeken we collega’s met de ambitie om binnen 3 – 5 jaar zelfstandig 

complexe opdrachten te acquireren en uit te voeren. Boeiend, uitdagend en mooi werk met 

veel contacten binnen het team, met verwante bedrijven en overheden, en met 

opdrachtgevers en subsidie verstrekkers. Werk dat bijdraagt aan de kennisinfrastructuur in 

Afrika, duurzaam en bedrijfsmatig gericht op de (plantaardige) land- en tuinbouw, concreet 

en praktisch. 

Wie is Delphy? 

Delphy is met ruim 210 teeltexperts hét kennisbedrijf voor ondernemers in alle plantaardige 

sectoren: zit er een blaadje aan, dan weten wij ervan! Kennis ontwikkelen en toepasbaar 

maken is ons DNA en vormt de hoofdactiviteit van Delphy. In Afrika willen we het Delphy 

model van voortgaande kennis ontwikkeling en implementatie vorm geven met oog voor de 

lokale omstandigheden. 

Als projectmanager van Delphy team Afrika ben je bezig met de volgende onderwerpen: 

 Het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve en / of duurzame projecten gericht op 
versterking van de Delphy activiteiten in Afrika 

 Het uitvoeren van die projecten, als projectleider of als uitvoerder (trainen, advies geven, 
sector studies maken, business plannen opstellen) 

 Opbouwen en onderhouden van klant- en partnercontacten (voor consortia) gericht op 
Afrika 



 

 Het vinden van fondsen en andere financiering voor de activiteiten en projecten van 
Delphy in Afrika 

 Het opstellen van subsidie aanvragen (veelal in Engels) 

 Rapporteren over de voortgang van de uitgevoerde activiteiten en hier sturing aan geven 

 Het initiëren en uitvoeren van capaciteitsopbouw programma’s voor Afrika 

 Initiëren van nieuwe ideeën (rond thema’s voedsel, water, duurzaamheid) 

 Marktpositie van Delphy in Afrika verder ontwikkelen 
 
Profiel (kennis/vaardigheden/persoonlijkheid) 

 Minimaal Hbo-opleiding, Agrarische Hogeschool of Wageningen Universiteit en Research 
(WUR) of een andere hogere opleiding aansluitend op de functie. 

 Enige jaren werkervaring, leeftijd tot circa 30 jaar  

 Bij voorkeur full time, eventueel 4 dagen 

 Standplaats Wageningen (NL). Bezoek naar Afrika ca. 5-6 keer per jaar. 

 Gedreven, initiatief nemend 

 Affiniteit met de land- en/of tuinbouw 

 Goede schrijver (Engelstalig) 

 Communicatief sterk 

 Bij voorkeur netwerk in Afrika 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 
Ons aanbod: 

 
Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie met veel interne en externe relaties. 
Ontwikkeling van kennis, ervaring en netwerk zijn de pijlers onder de dienstverlening van 
Delphy. Delphy biedt  prima arbeidsvoorwaarden en een ontwikkelende bedrijfscultuur 
waarin je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen. 

Informatie  

Voor meer informatie: Arnoud van Boven bereikbaar via telefoon: 06-26552653, of de 
website van Delphy, www.delphy.nl.  

Solliciteren 

Sollicitaties kunnen tot 20 juni 2018 worden gestuurd naar: a.vanboven@delphy.nl.  

 

 

 

 

http://www.delphy.nl/

