SeeYou zoekt een Relatiebeheerder
Kerken en Scholen (18 uur)
Over SeeYou Foundation
Wij zijn SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland, en zetten ons sinds
1982 in voor mensen met een (visuele) beperking in Afrika en Azië. Wij zien hen en
helpen met (oog)zorg, onderwijs, werk en inclusie. Samen met hen, de lokale
gemeenschap én met jou. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is. Ons werk wordt
mogelijk gemaakt dankzij de steun van particulieren, kerken, ondernemers, stichtingen
en institutionele donoren zoals het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Relatiebeheerder Kerken en Scholen
Om nog betekenisvoller te zijn voor mensen met een beperking, wil SeeYou graag de
verbinding met kerken en scholen versterken. In jouw functie zorg je voor het initiëren,
uitbouwen en beheren van duurzame relaties met deze doelgroepen in Nederland.
Je enthousiasmeert kerken en scholen om betrokken te raken bij onze organisatie. Je
promoot het kerken- en scholenpakket en zorgt ervoor dat kerken en scholen acties
voor en met ons gaan organiseren. Je bent verantwoordelijk voor de inkomsten vanuit
kerken en scholen.
De relatiebeheerder is onderdeel van het team Fondsenwerving en Communicatie. Je
werkt nauw samen met de andere collega’s van de afdeling.

Taken
Vanwege verlof zoekt SeeYou naar een enthousiaste en resultaatgerichte
relatiebeheerder die de komende 6 maanden contacten wil leggen, met kerken en
scholen bespreekt wat concrete mogelijkheden zijn en hoe SeeYou dit kan
ondersteunen:
•
•
•
•
•

Je bewaakt de voortgang van de uitvoering van het jaarplan voor jouw
doelgroepen;
Je inventariseert en signaleert verbetermogelijkheden om de tevredenheid van
en binding met de relaties te versterken;
Je onderhoudt persoonlijke relaties met kerken en scholen met als doel fondsen
te werven;
Je schrijft projectvoorstellen en projectrapportages voor kerken en scholen;
Je zorgt ervoor dat kerken zich sterker verbinden aan de missie van SeeYou en
zich daarvoor meer willen inzetten.

Wat vragen wij?
Kennis, vaardigheden en competenties
• Je hebt HBO+ werk- en denkniveau;
• Je hebt ruime ervaring als fondsenwerver en relatiemanager;
• Je bent een aanpakker en bent gedreven om de inkomsten te laten groeien;
• Je bent procesmatig sterk en werkt nauwkeurig;
• Je werkt zelfstandig en kunt anderen meenemen in jouw ideeën;
• Je hebt ervaring in het schrijven van voorstellen en rapportages;
• Je bent een echte netwerker en brengt jouw eigen netwerk in;
• Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van
de Nederlandse en Engelse taal.
En verder
• Je onderschrijft van harte SeeYou’s missie, visie en kernwaarden;
• De christelijke identiteit van SeeYou geeft je richting en inspiratie in je dagelijkse
werk.

Wat bieden wij?
•

•

•

De mogelijkheid om te werken in een gedreven en ambitieus team waarbij je een
afwisselende functie bekleedt, met als doel om de wereld voor mensen met een
beperking toegankelijk te maken
De aanstelling is voor een half jaar, voor 18 uur per week (0,5 FTE), en
ingeschaald in schaal 8 of 9 van CAO Sociaal Werk (inclusief vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering van 8,3%);
Flexibiliteit in werktijden en thuiswerken.

Hoe kan je solliciteren
SeeYou streeft naar gelijke kansen voor iedereen. Wij moedigen mensen met een
handicap aan om te solliciteren. We moedigen sollicitanten ook aan om zo snel mogelijk
te reageren, aangezien alle sollicitaties op doorlopende basis worden verwerkt en
beoordeeld. Voor meer informatie over de functie en/of de organisatie kun je contact
opnemen met de directeur van SeeYou, Dicky Nieuwenhuis, 06-13626723.
Geïnteresseerd? Je kunt jouw CV met motivatiebrief uiterlijk 21 april 2022 sturen naar
vacancy@seeyoufoundation.nl.

