Edukans is een internationale NGO gespecialiseerd in onderwijs. Wij creëren wereldwijd kansen zodat
kinderen en jongeren met vertrouwen hun toekomst vormgeven. Edukans werkt aan: kwalitatief goed
basisonderwijs, banen voor jongeren, onderwijs in noodsituaties en gelijke kansen voor jongens en meisjes.
Opgericht in 2002 als Nederlandse NGO zijn we gegroeid naar een kleinschalige internationale NGO met
landenkantoren in 4 focuslanden met een jaaromzet van € 7 mln. Edukans heeft de ambitie om meer
impact te realiseren door niet alleen op individueel schoolniveau te werken, maar ook door structureel in
te zetten op het verbeteren van lerarenopleidingen, beroepsopleidingen en nascholing.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil jij je samen met ons inzetten voor kinderen en jongeren?
Ben jij innovatief, resultaatgericht en zit jij vol met ideeën om nog meer mensen aan onze missie te
verbinden? Lees dan snel verder, want wij zoeken een enthousiaste en strategische

fondsenwerver particulieren
(Amersfoort, 32-36 uur per week)
De functie
Als onze fondsenwerver particulieren ben jij verantwoordelijk voor de werving, binding en het behoud van
onze donateurs. Je vindt het een uitdaging om én nieuwe donateurs aan ons werk te verbinden én de
relatie met onze bestaande donateurs te verdiepen. Je ziet fondswervende kansen en door jouw creativiteit
en resultaatgerichtheid zet je deze kansen om in klinkende resultaten.
Specifieke verantwoordelijkheden:
• Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, succesvolle uitvoering en evaluatie van de strategie
voor de werving van nieuwe particuliere donateurs en behoud en waardevermeerdering van bestaande
donateurs;
• Je volgt relevante trends en ontwikkelingen in de markt en vertaalt die naar nieuwe fondsenwervende
proposities. Je zet pilots uit om ideeën te testen en te analyseren;
• Samen met de programmamanagers bepaal je welke projecten door fondsenwerving gebruikt worden;
• Je bent creatief in het bereiken van nieuwe personen en doelgroepen die nog niet met ons bekend zijn;
• Je kent onze (potentiële) donateurs en vertaalt deze inzichten, o.a. op basis van data-analyse, naar
concrete wervende acties en campagnes, waaronder DM en TM, om daarmee de
donateurstevredenheid te verhogen en donateurs steeds meer aan ons te binden;
• Je stuurt bureaus en leveranciers aan die met ons samenwerken;
• Je bewaakt het budget, analyseert en rapporteert vanuit de database over de uitgevoerde activiteiten,
inclusief de financiële voortgang.
Jouw profiel
Functioneer jij goed in een omgeving waar jij de ruimte en verantwoordelijkheid krijgt voor nieuwe ideeën
en resultaten? Om deze functie tot een succes te maken beschik jij verder over:
• Hbo+ werk- en denkniveau en een relevante vakinhoudelijke opleiding;
• Bij voorkeur meerjarige ervaring met particuliere fondsenwerving; heb jij ervaring met het opzetten en
uitvoeren van (direct mail en telemarketing) campagnes, dan nodigen we je zeker uit om te reageren.
• Ervaring met strategie- en beleidsontwikkeling;
• Ervaring met crm-systemen en het maken van analyses en rapportages;

•
•

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;
Enthousiasme voor onze missie, visie en doelstellingen.

Competenties
• Analytisch vermogen
• Resultaat- en klantgericht
• Doorzettingsvermogen
• Innovatief
• Omgevingsbewustzijn
• Overtuigingskracht
Ons aanbod
Kom je bij ons werken dan mag je rekenen op:
• Een kans om samen met ons te werken aan onderwijs voor kinderen en jongeren in
ontwikkelingslanden;
• De mogelijkheid je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen;
• Een zelfstandige en uitdagende functie in een inspirerende en veranderende internationale
werkomgeving;
• Een prettige, informele werksfeer;
• Een enthousiast, betrokken en professioneel team van 23 collega’s op het hoofdkantoor en 25 collega’s
in de landenkantoren;
• Ruimte voor thuiswerken en flexibele werktijden;
• Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
• Een salaris van min. €2.571,83 tot €4.974,78 (bij een fulltime dienstverband) en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand.
Interesse en sollicitatie
Spreekt deze uitdagende functie je aan en herken jij je in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag
tegemoet. In je cv en motivatiebrief weet je ons te overtuigen van je professionaliteit en geschiktheid voor
de functie. Je kunt je sollicitatie uiterlijk 19 januari 2022 richten aan David Karelse via
d.karelse@karelserecruitment.nl. Heb je nog vragen over Edukans, de functie of procedure dan staat David
je graag te woord op 0682568838.
We zijn op korte termijn op zoek naar een nieuwe collega. Daarom gaan we graag z.s.m. met je in gesprek.
Wanneer wij voldoende sollicitaties hebben ontvangen, kunnen we besluiten om de vacature eerder te
sluiten.
Edukans verwacht van haar medewerkers dat zij zich integer gedragen en zorgvuldig rekening houden met de rechten
en belangen van anderen. Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aanname vragen
we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag en vragen we je onze Gedragscode te ondertekenen.

