Medewerker fondsenwerving
(20 – 24 uur uur)
Wil jij meewerken aan schone, veilige en eerlijke energie voor iedereen?
WISE (World Information Service on Energy) is een milieuorganisatie die zich al meer dan
40 jaar inzet voor een schoner en eerlijker energiesysteem. Met een klein, flexibel team
creëren we campagnes met impact. Onze organisatie wordt ondersteund door meer dan
1500 incasso donateurs en giftgevers. Om dat aantal te laten groeien zoeken wij een
medewerker fondsenwerving.
Ben jij enthousiast over het werk dat non profits zoals WISE doen en wil je meehelpen om
de steun voor onze organisatie te vergroten? Als medewerker fondsenwerving ben je van
onschatbare waarde. Dankzij jou kunnen we blijven werken aan een eerlijke transitie naar
schone energie. Je bent verantwoordelijk voor donateurswerving en je werkt mee aan
subsidieaanvragen bij fondsen. Waar opportuun benader je bedrijven en organisaties voor
financiële steun bij relevante projecten.
Wat ga je doen?
• Je ontwikkelt een meerjarige wervingsstrategie en stelt jaarplannen op;
• Je coördineert het contact met (potentiële) donateurs;
• Je houdt de donateursadministratie bij;
• Je verzorgt en coördineert de donateurswerving o.a. via direct marketing, e-mail,
telefoon, social media en actiematerialen
• Je werkt mee aan fondsenwervende activiteiten binnen de campagnes;
• Je houdt het overzicht op, neemt het initiatief tot en schrijft mee aan subsidieaanvragen
bij fondsen en bedrijven.
Wat vragen wij van jou?
• Creativiteit in het bedenken van manieren om donateurs te werven;
• leergierigheid en enthousiasme;
• HBO werk- en denkniveau;
• Affiniteit met non profit en/of de energietransitie;
• Precisie in je administratie;
• Bereidheid om werk flexibel in te delen, zelfstandig te werken en taken binnen de
organisatie op te pakken;
• Een vlotte pen, goede communicatieve vaardigheden zowel online als offline;
• Een opleiding in, of praktijkervaring met fondsenwerving is een pré.
Wij bieden jou:

•
•
•
•
•
•

Een contract van 6 maanden, met uitzicht op verlenging;
Een salaris van €2644,45,- bruto per maand op basis van 40 uur per week;
Een uitdagende baan met veel vrijheid en verantwoordelijkheden;
Een informele werkomgeving bij een kleine, eigenzinnige organisatie;
Begeleiding van ervaren fondsenwervers;
Vergoeding woon-/werkverkeer op basis OV.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Gerard Brinkman,
+31637274122 of mail naar kantoor@wisenederland.nl
Geïnteresseerd? Stuur je brief en cv naar kantoor@wisenederland.nl

