
Vacature Fondsenwerver Particulieren

Zet jij je je graag in voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden? Ben jij een ervaren
fondsenwerver en wil je jouw kennis inzetten om nog meer mensen te binden aan onze
organisatie? Dan gaan we graag samen met jou de uitdaging aan!

Wij zijn SeeYou, voorheen Light for the World Nederland, en wij zetten ons al ruim 38 jaar in om
mensen met een handicap toegang te geven tot oogzorg, medische zorg, onderwijs en werk en
inkomen. We vinden het belangrijk dat onze aanpak ook duurzaam is en dat we samenwerken
aan een inclusieve samenleving. Daarom staan we naast mensen met een handicap en werken
we nauw met hen en hun familie samen. En we investeren in de hele gemeenschap zodat er
een inclusieve samenleving wordt gevormd. 

Binnen de afdeling Fondsenwerving & Communicatie is een vacature voor:

Als fondsenwerver voor de particuliere markt ben je verantwoordelijk voor het werven van en
het behouden van bestaande donateurs. Om zoveel mogelijk impact in de programmalanden
te creëren hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Samen met het team
Fondsenwerving en Communicatie ga je aan de slag om een plan van aanpak op te stellen,
nieuwe ideeën uit te rollen en te testen en bestaande acties te optimaliseren. 

  
Een nieuwe, uitdagende en afwisselende functie met veel ruimte voor eigen inbreng en
verantwoordelijkheden.
Een internationale en dynamische werkomgeving en de mogelijkheid om te reizen naar de
programmalanden.
Een gemotiveerd, jong en divers team van professionals.
Een gezellige en open sfeer.
Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.
Aanstelling m.b.t. het aantal uren (tussen 25-36 uur per week) is bespreekbaar.
Een jaarcontract met uitzicht op verlenging bij gebleken positieve resultaten.
Een salaris op basis van 36 uur in schaal 10 (CAO Sociaal werk).
 
 
 

FONDSENWERVER PARTICULIERE MARKT (0,7-1,0 FTE)

Wat bieden wij?
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding (bijv. MER, Commerciële economie
of marketing).
Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring bij een fondsenwervende organisatie.
Je bent een netwerker, resultaatgericht en je bent in staat verbindingen te leggen.
Je bent initiatiefrijk en in staat te plannen en te organiseren.
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
Je leeft en werkt vanuit je christelijk geloof en je kunt je helemaal vinden in onze missie, visie
en kernwaarden.
 
 
 

Spreekt deze mooie functie je aan en herken jij je in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie
graag tegemoet. Je sollicitatie kun je vóór 24 februari 2021 sturen aan Margreeth Bronsema,
teamleider Fondsenwerving en Communicatie via m.bronsema@seeyoufoundation.nl. Heb je
vragen over de functie, bel dan naar ons kantoor: 0318-586358.

Interesse?

Wie ben jij?
 

 
 
 
 
 

 

 


