Fondsenwerver / vrijwilliger
Voor ongeveer 8 - 12 uur per week
De uitdaging
Femina groeit en heeft behoefte aan een Fondsenwerver / vrijwilliger die vanuit een innoverende rol,
samen met directie en de andere vrijwilligers, aansluiting vindt bij een snel veranderende markt. Je
bent ondernemend en flexibel waardoor je in staat bent in te spelen op deze veranderingen.
De taken







Het werven van lokale en landelijke gelden volgens jaarlijks vast te stellen doelstellingen;
In overleg met de directie het coördineren en opstellen van de Femina jaarplannen en het
indienen van (subsidie)aanvragen;
Op de hoogte zijn en blijven van en inspelen op relevante beleidsterreinen van (semi-)
overheden, gemeenten, fondsen en bedrijven;
Het onderhouden en uitbouwen van relaties en bijdragen aan de zichtbaarheid en likability
van Femina door te participeren aan evenementen;
Schrijven en coördineren van de voortgang- en eindrapportages als verantwoording richting
financiers;
Beheren van de zakelijke (fondsen)administratie.

Wij zoeken
Een netwerker en een goede schrijver, je weet te motiveren en te overtuigen, je bent creatief en
resultaatgericht.








Ruime ervaring in een soortgelijke functie met aansprekende successen;
Enthousiaste collega met tenminste HBO werk- en denkniveau;
Gevoel voor bestuurlijke e/o politieke verhoudingen binnen bedrijven (door opgedane
ervaring in het bedrijfsleven);
Aantoonbare kennis van MVO, WMO, Welzijn nieuw stijl en MBO (Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen);
Analytisch inzicht en sterk procesmatig;
Communicatief zowel in woord als geschrift en adviesvaardig;
Kennis van en ervaring met acquisitie en relatiemanagement.
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De organisatie
De Stichting Femina zet zich in voor de rechten en integratie van vrouwen die als vluchteling of
migrant naar Nederland zijn gekomen. Femina is een jonge, dynamische organisatie waar een
informele sfeer heerst en veel ruimte is voor creativiteit en eigen initiatief. Femina is dynamisch,
vernieuwend, integer en gericht op resultaten tegen lage kosten. Zodat zoveel mogelijk vrouwen
geholpen kunnen worden. Vrijwilligers zijn daarom essentieel voor Femina.
Interesse?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en wil je met een gemotiveerd team aan de slag om bij te
dragen aan een betere toekomst voor deze vrouwen? Stuur dan zo spoedig mogelijk je CV en een
motivatie via info@stichtingfemina.nl en vermeld Vrijwillige Fondsenwerver in het onderwerp.
Afhandeling sollicitatie
Wij hechten aan een zorgvuldig selectieproces, na een screening van de CV's, volgen de gesprekken
met mogelijke kandidaten. Daarna volgt de beslissing van wel/niet aanname en komt het
administratieve proces op gang voor de samenwerkingsovereenkomst. Wij zien je sollicitatie graag
tegemoet!
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