Vacature
Fondsenwerver major donors
16 uur per week / 6 maanden

Al 15 jaar slaat Stichting Present een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die
daarmee geholpen worden. Dankzij haar unieke werkwijze bouwt Present aan een groeiende
beweging van mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Daarmee maken
we de strijd tegen armoede en eenzaamheid niet alleen effectief, maar voor alle betrokkenen
waardevol. Present heeft ruim 70 lokale stichtingen in Nederland. Deze worden ondersteund en
begeleid door Present Nederland middels een franchiseconstructie.
Present Nederland ziet de vraag naar kwalitatief en afgebakend vrijwilligerswerk via Present
toenemen. Zowel bij de hulpverleners als bij potentiële vrijwilligers. Om een gezonde en verantwoorde
groei van het Presentwerk mogelijk te maken, zoekt Present nieuwe donateurs en financiers. Daarom
zijn we per direct op zoek naar tijdelijke versterking van ons team. Ben jij de expert op het gebied van
fondswerving die ons kan helpen nieuwe financiers te binden aan Present om Present
toekomstbestendig te maken? Ben je per direct beschikbaar én ben je enthousiast om bij te dragen
aan onze betekenisvolle beweging? Dan is deze functie iets voor jou!
Wat doe je?
Als fondsenwerver major donors en vermogensfondsen ben je verantwoordelijk voor de werving van
major donors en inkomsten bij vermogensfondsen voor Present Nederland. Je bent projectleider van
het programma ‘major donors’. Je werkt het programma verder uit, je identificeert potentiële relaties en
bepaalt hoe deze het beste benaderd kunnen worden. Zo bouwen we aan een netwerk van relevante
partners. Je werkt hierin nauw samen met de directeur en het bestuur. Daarnaast ben je betrokken bij
het formuleren van de aanvragen bij vermogensfondsen en onderhoudt samen met de directeur de
relaties met vermogensfondsen.
Wie ben je?
Je bent een resultaatgerichte persoonlijkheid met een zelfstandige, proactieve werkhouding. Je bent
uitstekend in staat doelen en prioriteiten te bepalen en weet de juiste middelen in te zetten om deze
doelen te bereiken. Je adviseert en ondersteunt de directeur en het bestuur en bewaakt de voortgang.
Je werkt als zzp’er en bent op korte termijn al beschikbaar.
Je brengt de volgende ervaring mee:
 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een functie als fondsenwerver waarbij ervaring met major
donorwerving een must is;
 Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 Je bent een enthousiaste teamspeler en weet anderen te enthousiasmeren;
 Je hebt ervaring met de ontwikkeling van proposities;
Wat bieden wij je?
Kom je voor Present werken? Dan bieden we je inspirerende werkomgeving met veel vrijheid voor de
uitvoering van jouw taken. We bieden je een aanstelling voor 16 uur per week voor in ieder geval de
duur van zes maanden. Onze voorkeur gaat uit naar een opdracht in zzp-constructie, maar we staan
ook open voor een tijdelijk dienstverband.
Interesse?
Voldoe je aan het profiel en heb je interesse? Leuk! Laat het ons zo snel mogelijk weten. Neem
contact met ons op via 033-4320133 of info@presentnederland.nl. Graag ontvangen we daarbij een
CV en korte motivatie.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Arjan Klein via (033)-4320133 of
arjan.klein@presentnederland.nl.

