Teamleider Fondsenwerving en Communicatie (MT-lid)
(32-36 uur)
SeeYou zoekt een teamleider fondsenwerving en communicatie! Wil jij er graag
aan bijdragen dat mensen met een beperking gezien worden in Afrika en Azië?
Vind jij het een uitdaging om een jong merk van een veertigjarige organisatie
verder uit te bouwen? Dan komen wij graag met jou in contact.
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.

Jouw uitdaging
Jij bent verantwoordelijk voor de strategievorming, vertaling naar jaarplannen en
monitoring van de fondsenwerving en communicatie van SeeYou.
Je geeft leiding aan een team van vijf professionals (drie relatiebeheerders, twee
communicatieprofessionals). Samen met hen, en met inbreng van externe professionals,
zet jij SeeYou neer als dé christelijke organisatie in Nederland voor oogzorg en inclusie van
mensen met een beperking in Afrika en Azië. Daarbij richt je je op de volgende opdrachten:
•
•
•
•

versterken van bestaande relaties met donoren en fondsen;
creëren van groei in betrokkenheid en donaties door het ontwikkelen van nieuwe
sponsormodellen en het aangaan van nieuwe relaties met fondsen;
uitbouwen van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van SeeYou, waarbij het
unieke profiel van SeeYou verder wordt versterkt;
verder ontwikkelen van digitale marketing en innovatieve wervingsproducten.

Jouw belangrijkste taken
•

•

•

Je bent onderdeel van het managementteam van SeeYou, dat wordt gevormd
door de directeur en drie teamleiders. Je draagt vanuit fondsenwerving en
communicatie actief bij aan de strategie en besluitvorming van SeeYou;
Je geeft leiding aan een team van vijf zelfstandige professionals, waarbij je stuurt
op zelfstandig en resultaatgericht werken, met oog voor betrokkenheid van alle
interne en externe belanghebbenden;
Je informeert je collega-teamleiders over projecten en campagnes, en betrekt
hen waar nodig. Je bewaakt actief de belangen van fondsenwerving en
communicatie;
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•
•

Je bent eindverantwoordelijk voor de eigen fondsenwerving van SeeYou,
analyseert data en stuurt maandelijks op resultaten;
Naast je leidinggevende taken draag je bij aan relatiebeheer en communicatie
voor het kanaal particulieren;

Jouw profiel
•

•

•

•

•
•

Je bent geraakt door de missie en visie van SeeYou, en onderschrijft deze van
harte. Je zet je graag, samen met een betrokken team, in voor kinderen en
volwassenen met een beperking in de armste landen. Je doet dit vanuit je
christelijk geloof, die jou richting en inspiratie geeft in je dagelijks werk.
Je bent ondernemend, creatief en resultaatgericht. Je bent een verbinder, die je
eigen team weet te enthousiasmeren, en die oog heeft voor het meenemen van
interne en externe stakeholders. Je kunt goed omgaan met verandering in een
dynamische werkomgeving;
Je vindt het een uitdaging om strategische taken te combineren met hands-on
fondsenwervende en communicatie-taken. De unieke positionering van SeeYou
zie jij als een kans en buit je graag verder uit.
Je bent een professional, gepokt en gemazeld in moderne wervings- en
marketing technieken en corporate communicatie. Je hebt minimaal een hboopleiding. Bij voorkeur heb je leidinggevende ervaring. Of je bent een
professional, die graag de stap naar management wil zetten.
Je hebt ervaring met ontwikkelingssamenwerking, en duidelijke affiniteit met
inclusie van mensen met een beperking.
Vanzelfsprekend beheers je Nederlands en Engels.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Een functie met een uitdagende doelstelling, en veel ruimte voor inbreng van je
eigen visie en creativiteit;
Betrokken en gedreven MT-collega’s, die de ambitie delen voor verdere groei en
bekendheid van SeeYou, en de intentie hebben om stap voor stap te leren;
Een organisatie met korte lijnen, veel betrokkenheid en enthousiasme in het
team;
De mogelijkheid om te reizen naar de projectlanden van SeeYou;
Flexibiliteit in werktijden en thuiswerken;
Een jaarcontract met de intentie deze om te zetten in een contract voor
onbepaalde tijd.
Een salaris in schaal 11 van CAO Sociaal Werk (tussen 3.449 en 5.356 euro bruto,
plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van 8,3%);
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Hoe kan je solliciteren
Spreekt deze uitdagende functie je aan en herken jij je in het profiel? Dan zien we jouw
sollicitatie graag tegemoet. In je CV en motivatiebrief weet je ons te overtuigen van je
enthousiasme en geschiktheid voor de functie. We moedigen sollicitanten aan om zo
snel mogelijk te reageren, aangezien alle sollicitaties op doorlopende basis worden
verwerkt en beoordeeld. Je kunt tot uiterlijk 21 april 2022 solliciteren.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dicky Nieuwenhuis, directeur:
+316 – 13 62 67 23. Je kunt jouw sollicitatiebrief en CV sturen naar
vacancy@seeyoufoundation.nl.

We zien uit naar je reactie!
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