Vacature
Coördinator Fondsenwerving (M/V/X)
voltijds – onbepaalde duur – 09/2018

Wil jij onze nieuwe collega worden? Als coördinator Fondsenwerving bij Vluchtelingenwerk zet
je je mee in voor asielzoekers en vluchtelingen.
JOBOMSCHRIJVING
Als coördinator van de fondsenwerving bij Vluchtelingenwerk kom je terecht in een team van
vier personen. Je bent verantwoordelijk voor het mee vormgeven van het
fondsenwervingsbeleid, voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van onze
fondsenwervende strategie en doelgerichte campagnes, gericht op werving, behoud en
opwaardering van donateurs en het brede netwerk van major donors en
projectverantwoordelijken.
WAT DOE JE?
— Je bent verantwoordelijk voor het vormgeven van ons strategisch fondsenwervingsbeleid en
voor de ontwikkeling, de uitvoering en evaluatie van onze fondsenwervende strategie. en
doelgerichte campagnes, gericht op werving, behoud en opwaardering van donateurs
— Je bent eindverantwoordelijke en initiatiefnemer van de fondsenwervende campagnes,
gericht op werving, behoud en opwaardering van donateurs.
— Je bent verantwoordelijk voor het vormgeven van en aansturen van het team bij
fondsenwervende acties en evenementen (o.a. Refugee Walk, 20km door Brussel, ….)
— Je behoudt mee het overzicht van de belangrijkste resultaten rond de projectontwikkeling,
legaten en andere fondsenwervende werven
— Je bent eindverantwoordelijke voor de contacten met donateurs
— Je bent eindverantwoordelijke voor de productie van het specifieke materiaal voor de externe
communicatie rond fondsenwerving (direct mailing, advertenties, brochures, …), maar werkt
hiervoor nauw samen met het team communicatie.
— Je volgt de ontwikkelingen binnen onze sector, beweging & organisatie en weet deze te
vertalen in strategische fondsenwerving
— Je zorgt ervoor dat we een goed inzicht krijgen in ons donorbestand en het succes van onze
fondsenwervingsstrategie, en op basis hiervan voer je analyses uit en ontwikkel je
doelgroepgerichte fondsenwervende acties.
— Je rapporteert over en evalueert de resultaten van de uitgevoerde acties & campagnes
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
— Je bent bekommerd om het lot van vluchtelingen, en je bent overtuigd van het belang van
een goede omkadering
— Je bent bij uitstek ondernemend van aard, neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid
— Je bent stressbestendig, creatief, proactief, oplossing– en resultaatgericht
— Je kan zelfstandig werken en werken met deadlines is geen probleem.
— Je bent thuis in de belangrijkste begrippen & technieken inzake fondsenwerving en
projectbeheer.
— Je kent de belangrijkste maatschappelijke structuren en instellingen, in bijzonder het
middenveld; je hebt een goede kennis van de werking van politieke besluitvorming en
instellingen
— Je bent een goede teamcoach en weet mensen te motiveren en te inspireren.
— Je kan vlot werken met de courante computertoepassingen (Word, Excel, Outlook, CiviCRM)
en met sociale media
— Je bent bereid tot avond- en weekendwerk wanneer nodig
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AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN
— Je hebt een bachelor- of masterdiploma of je hebt ervaring die hieraan kan worden
gelijkgesteld
— Je beschikt over minstens drie jaar aantoonbare ervaring en bewezen successen inzake
fondsenwerving
— Je hebt kaas gegeten van doelgroepgerichte communicatie en marketing
— Je Nederlands is perfect (schriftelijk en mondeling) en je trekt je uit de slag in het Frans en
het Engels
WAT MAG JE VAN VLUCHTELINGENWERK VERWACHTEN?
— een contract van onbepaalde duur
— een voltijdse functie
— een interessante job in een team van ongeveer 25 mensen
— volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer)
— eindejaarspremie en 10 extra dagen vakantie (pro rata)
SOLLICITEREN
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk op maandag 17/09/2018 om 23u00 via het
sollicitatieformulier t.a.v. de heer Rein Antonissen met vermelding ‘Coördinator
Fondsenwerving”.
Voor meer info over deze job kan je terecht bij Rein Antonissen, via rein@vluchtelingenwerk.be
of 02 225 44 00. De selectie bestaat uit een praktische proef en een gesprek.
WAT IS VLUCHTELINGENWERK?
Vluchtelingenwerk is een ngo die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen.
We doen dit samen met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. We
zetten druk op het beleid en sensibiliseren het ruime publiek. We werken aan integratie van
vluchtelingen en ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.
WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE

“Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit,
origine, seksuele oriëntatie of handicap. Vluchtelingenwerk wil graag dat het personeel een
afspiegeling is van onze maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd
diversiteitsbeleid. Wij moedigen in het bijzonder vluchtelingen en asielzoekers aan, om te
solliciteren.”
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