Vacature Fondsenwerver
Functie
Organisatie
Standplaats
Opleidingsniveau
Uren
Soort
Salarisindicatie

: Fondsenwerver
: School’s cool Nederland
: Vanuit huis
: HBO
: 8 uur p/w
: Jaaropdracht
: Marktconform

De vrijwillige thuismentoren van School’s cool ondersteunen in heel Nederland, zo goed mogelijk,
zoveel mogelijk kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, zodat zij hun kansen op succes op
school en in het leven vergroten.
School’s cool Nederland is op zoek...
Ben jij een ervaren fondsenwerver en heb je een passie voor het beheren van relaties?
Weet jij als geen ander hoe je relaties effectief benadert en partners duurzaam kan verbinden aan de
missie van School’s cool Nederland?
Ben jij daarnaast ook professioneel, samenwerkend, resultaatgericht en ondernemend en vind je het
een uitdaging om met een klein gedreven team van vrijwillig bestuur en betaalde secretariële
ondersteuning, samen met een groot aantal vestigingen grote resultaten te boeken voor scholieren
die ondersteuning en aandacht nodig hebben?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Taken/werkzaamheden
• Opbouwen, in overleg met de vestigingen, van de fondsenwervingsstrategie (korte en lange
termijn) voor School’s cool Nederland;
• invullen, uitbouwen en uitvoeren van deze strategie bij voornamelijk overheden, fondsen,
bedrijven, service clubs en particulieren;
• bewaken van de fondsenwervende doelstelling en realiseren van gestelde financiële targets;
• bouwen aan een duurzame en gezonde financiële basis voor School’s cool Nederland;
• aanvragen, verzorgen en invulling geven aan vervolg en het hele proces intern (met de
vestigingen) en extern begeleiden (aanvragen, projecten, rapportages, relatiebeheer);
• opbouwen, onderhouden en uitbouwen van (duurzame) relaties met bedrijven, fondsen en
ambassadeurs van het School’s cool Nederland.
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Functie-eisen en profiel
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste proactieve en creatieve medewerker. Je bent flexibel en gedijt
in een vrijwilligersorganisatie in verandering. Je vindt het leuk om de organisatie te helpen bouwen
en groeien. Daarnaast beschik je in elk geval over:
• minimaal hbo werk- en denkniveau in een commerciële richting;
• ervaring met fondsenwerven bij voorkeur in het sociale domein;
• minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
• ervaring met het onderhouden van interne en externe contacten op diverse niveaus;
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
Ons aanbod
Wat bieden wij?
We zijn een organisatie met korte lijnen, kunnen snel schakelen en zijn flexibel.
Er is ruimte voor creativiteit, eigen inbreng en initiatief. In principe werk je vanuit huis.
Verder bieden we je:
• een opdracht voor tenminste een jaar, met de intentie om dit bij goed functioneren te
continueren;
• een salaris conform de advieslijn van Goede Doelen Nederland;
• mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
Informeren en solliciteren
Interesse? Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk 20 juni 2021 een
e-mail met een motivatiebrief en jouw cv naar contact@schoolscool.nl onder vermelding van
"Sollicitatie Fondsenwerver".
Wil je meer informatie over de organisatie of de functie, dan kan je bellen naar Ingrid de Jong
(0615632366) en kijken op onze website www.schoolscool.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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