Relatiebeheerder Major Donors (0,7-0,9 FTE)
Ben jij een ervaren Relatiebeheerder Major Donors en wil jij jouw kwaliteiten inzetten voor
één van de meest uitdagende organisaties die werkt aan een inclusieve samenleving voor en
met mensen met een handicap? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Waar tekenen wij voor?
Wij zijn SeeYou Foundation, voorheen Light for the World Nederland. Wij zetten ons al ruim
38 jaar in om mensen met een handicap toegang te geven tot oogzorg, medische zorg,
onderwijs en werk. Wij doen dit in zeven projectlanden in Azië en Afrika, in nauwe
samenwerking met lokale partners en met mensen met een handicap. Dankzij de steun van
particulieren, kerken, ondernemers, vermogensfondsen, en institutionele donoren zoals het
Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ons werk mogelijk gemaakt.
Ons doel is om in twee jaar tijd minimaal 5% groei te realiseren en om dat waar te maken
zijn we op zoek naar een gedreven Relatiebeheerder Major Donors.
Wat ga je doen?
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het uitzetten van een nieuw
plan van aanpak voor Major Donors. Je volgt nieuwe leads op en weet als geen ander
donoren aan de organisatie te binden en hen attractieve voorstellen voor te leggen. Je haalt
energie uit nieuwe manieren van acquireren en bent resultaatgericht.
Jouw rol
• Je bent (mede) verantwoordelijk voor het opzetten en verder uitrollen van de Major
Donorstrategie;
• Je identificeert leads en weet deze te verzilveren;
• Je onderhoudt nauwe relaties met de Major Donors en zorgt ervoor dat Major Donors ook
na de gift betrokken blijven;
• Je ontwikkelt in afstemming met het programmateam, het team fondswerving
en (lokale) partners een sterk project en blijft dit monitoren;
• Je vertaalt het meerjarenbeleid naar mogelijkheden en kansen voor fondsenwerving en
levert input voor beleidsontwikkeling om de positionering van de organisatie te
versterken;
• Je werkt secuur en gestructureerd en weet een goede vertaalslag te maken tussen de
wensen van de donor en de wensen uit de projectlanden.
Wat breng je mee?
• Minimaal afgeronde HBO-opleiding;
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
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Track record in het verbinden en veiligstellen van donaties van vermogende particulieren,
bedrijfsstichtingen en het aangaan van partnerschappen;
Ervaring met schrijven van projectvoorstellen;
Ruime ervaring met netwerken, presenteren en leads opvolgen;
Culturele gevoeligheid en het vermogen om samen te werken met internationale partners;
Sterke affiniteit met inclusie van mensen met een handicap en de waarden van SeeYou
Foundation. Je onderschrijft onze missie en visie van harte. Onze christelijke identiteit geeft
jou richting en inspiratie in je dagelijkse werk;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Ervaring met Ontwikkelingssamenwerking is een pré.

Wat bieden wij je?
• Een inspirerende en afwisselende functie met veel zelfstandigheid;
• Een internationale werkomgeving met ruimte om te reizen naar de programmalanden
• Een gemotiveerd en enthousiast team;
• Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
• Een salaris tussen €3.422 en €4.252 per maand (op basis van ervaring en 36 uur/week) –
salaris in schaal 10 van CAO Sociaal Werk;
• Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van 8,3%;
• Flexibiliteit in werkuren en thuiswerken.
Geïnteresseerd?
Han Valk Fundraising Consultancy is verantwoordelijk voor de werving. Geïnteresseerde en
gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd om vóór 12 juli 2021, middernacht (MiddenEuropese tijd) een motivatiebrief en cv (inclusief salarisverwachtingen en drie referenties) in
het Engels te sturen via dit platform.
We moedigen sollicitanten aan om zo snel mogelijk te reageren, aangezien alle sollicitaties
doorlopend worden verwerkt en beoordeeld en de positie mogelijk eerder dan de
sluitingsdatum wordt ingevuld.
We kijken ernaar uit van u te horen!

