SeeYou zoekt een fondsenwerver
particuliere markt (32-36 uur)
Ben jij een ervaren fondsenwerver en wil jij je graag inzetten voor mensen met
een beperking in de armste landen? Ben je resultaatgericht, krijg je energie van
het behalen van doelen en kennen de moderne wervings- en marketingtechnieken
geen geheimen voor jou? Dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken!
Wij zijn SeeYou, een christelijke stichting, 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.
Wat ga je doen?
• Je bent verantwoordelijk voor het nieuw op te starten donateursprogramma en
daarmee de werving van nieuwe donateurs via verschillende campagnes en
kanalen.
• Ook ben je verantwoordelijk voor het behoud en verder ontwikkelen van de
relatie met particuliere donateurs.
• Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en het uitvoeren van de
programma’s voor behoud en groei van donateurs.
• Je ziet kansen, trends en ontwikkelingen in de markt en weet die om te zetten
naar fondsenwervende concepten.
• Je bewaakt het budget, analyseert en evalueert je activiteiten.
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, dat jou richting en inspiratie geeft in je dagelijks werk.
• Je bent een professional, gepokt en gemazeld in moderne wervings- en
marketing technieken. Je hebt ervaring met direct marketing, online
fondsenwerving en telemarketing. Je hebt minimaal een hbo-opleiding en 5+ jaar
werkervaring.
• Je werkt resultaatgericht en krijgt energie van het behalen van doelen. Je hebt
een helicopterview maar bent ook hands-on aan de slag.
• Je bent zelfstandig in staat communicatievraagstukken uit te werken.
• Vanzelfsprekend beheers je Nederlands en Engels.
• Je vindt het een uitdaging om een jong merk van een veertigjarige organisatie
verder uit te bouwen.

Wij bieden
• Een functie met een uitdagende doelstelling, en veel ruimte voor inbreng van je
eigen visie en creativiteit.
• Betrokken en gedreven collega's, die de ambitie delen voor verdere groei.
• 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 10 van CAO Sociaal Werk (tussen € 3.221 en € 4.830 bruto
per maand bij een werkweek van 36 uur). Daarnaast ontvang je vakantietoeslag
(8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%).
Hoe kan je solliciteren?
Spreekt deze uitdagende functie je aan en herken jij je in het profiel? Dan zien we graag
je CV en motivatiebrief tegemoet! We moedigen sollicitanten aan om zo snel mogelijk te
reageren, aangezien alle sollicitaties op doorlopende basis worden verwerkt en
beoordeeld. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Havinga,
teamleider fondsenwerving & communicatie, via m.havinga@seeyoufoundation.nl. Je
kunt jouw sollicitatiebrief en CV sturen naar Dicky Nieuwenhuis, directeur, via
vacancy@seeyoufoundation.nl. We zien uit naar je reactie!

