Fondsenwerver met coördinerende taken
Wil jij een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de regio Alkmaar,
Heerhugowaard, Langedijk? Heb jij een sterk netwerk in deze regio en kan jij jouw contacten op
maatschappelijke wijze omzetten in leden, sponsoren en donateurs voor De Waaier? Ben jij dé
meewerkend coördinator die het team verder laat ontwikkelen en een zelfsturend team weet neer te
zetten? Reageer dan nu op deze vacature!
Wie zijn wij?
De Waaier is makelaar in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Wij brengen bedrijven en
maatschappelijke organisaties in de HAL-regio bij elkaar met als doel contacten en matches tot stand te
brengen. Hiertoe organiseren wij ondermeer jaarlijks een matchevenement en hebben wij een groot
platform aan bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich aan De Waaier en haar doelstelling
verbinden. Meer informatie over De Waaier vind je op www.de-waaier.nl!






De Waaier zoekt:
Iemand met affiniteit, en zo mogelijk ervaring, met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Een daadkrachtige, commerciële fondsenwerver die de taal van zakelijke organisaties spreekt
Een netwerker pur sang die bij voorkeur woonachtig is in de regio
Een besluitvaardige, mens- en ontwikkelingsgerichte coördinator
Een professional in de omgang met zakelijke organisaties en gemeenten

De functie betreft:
 Het zorgdragen voor een stabiele financiële situatie van De Waaier door:
 Het werven van nieuwe leden, sponsors en donateurs
 Het behouden en onderhouden van het bestaande netwerk met bedrijven, fondsen en
gemeenten
 Het verbinden van een nieuw netwerk van ‘jonge’ bedrijven aan De Waaier
 Het verzorgen van aanvullende fondsenwerving voor evenementen
 Het zorgdragen van het goede reilen en zeilen van bestuur en team door:
 Het opstellen van jaarlijks beleidsplan en begroting in samenwerking met Bestuur en Team
 Het verantwoording afleggen over de voortgang dmv rapportages en jaarverslag
 Het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen
 HRM-taken en het verder ontwikkelen van het team naar een zelfsturend team
 Een gezicht geven aan De Waaier door:
 Het mede vormgeven van evenementen en het mobiliseren van zakelijke relaties
 Het zijn van het gezicht van De Waaier op (zakelijke) evenementen van De Waaier en in de regio
De Waaier biedt:
 Werkplezier en –geluk door het werken in een gedreven team voor een goede zaak
 Een dienstverband van 16 uur per week
 Een contract voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
 Een salaris marktconform voor een vergelijkbare functie bij een maatschappelijke organisatie




Het proces:
Stuur uiterlijk 6 februari een motivatiebrief of –film samen met een CV naar Belinda@de-waaier.nl
U ontvangt via de mail een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie
Uiterlijk 3 weken na de sluitingsdatum berichten wij u of u uitgenodigd wordt voor een gesprek

