Het Jeugdeducatiefonds zoekt in verband met uitbreiding per direct een:
Fondsenwerver overheden
Werk jij bij de overheid maar wil je graag de overstap maken naar een goed doel? Ben je
maatschappelijk betrokken en wil je helpen bouwen aan een groeiende organisatie? Dan
ben jij misschien wel de fondsenwerver overheden waar wij naar op zoek zijn!
Over het Jeugdeducatiefonds
Honderdduizenden kinderen in ons land hebben het heel lastig op school. Niet omdat ze
moeilijk leren, maar omdat ze in armoede leven. Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om
gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. We werken
aan een duurzame, schaalbare aanpak van kinderarmoede, waarbij we het patroon van
armoede doorbreken en het kind centraal staat met de mensen in wie het kind vertrouwen
heeft.
De functie
Inmiddels werken we met 440 basisscholen samen en 40 gemeenten. Overal waar scholen
bij ons aangesloten zijn, zoeken we de samenwerking met gemeenten. Het is onze ambitie
om met alle 1.800 scholen die tot onze doelgroep behoren een samenwerking aan te gaan
en zo nog meer kinderen in armoede te bereiken. Daarom zijn wij op zoek naar een
fondsenwerver overheden.
Als fondsenwerver overheden ben je verantwoordelijk voor het werven en behouden van
overheden, met name gemeenten, maar ook de landelijke overheid, die via het
Jeugdeducatiefonds kinderen in armoede maximale ontwikkelingskansen willen bieden. Je
maakt deel uit van het team fondsenwerving dat nu uit 4 mensen bestaat, waarvan er 1 zich
reeds richt op overheden. In verband met onze groei zoeken we nu een tweede
fondsenwerver voor overheden. Verder werken we grotendeels vanuit huis en deels op
locatie in Utrecht.
Wat ga je doen





Je bent verantwoordelijk voor het indienen van aanvragen bij gemeenten, het voeren
van (tussentijdse) evaluatiegesprekken en het verantwoorden van aanvragen
Je bent betrokken bij het organiseren van werkbezoeken voor gemeenten aan onze
scholen
Je woont events, symposia, congressen e.d. op het gebied van armoede en onderwijs
van gemeenten en andere organisaties bij
Je leert werken met Salesforce, ons CRM-systeem, om alle gegevens van relaties up
to-date te houden

Wat vragen wij?








Interesse in- en talent voor relatiemanagement én beleid
Ervaring in het werken bij overheden, met name gemeenten, is een pre
Een proactieve, leergierige en professionele houding
Een teamplayer die ook goed zelfstandig kan werken
Bevlogenheid en affiniteit met de missie van het Jeugdeducatiefonds
Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
Een afgeronde HBO- of WO-opleiding

Wat bieden wij?







Een veelzijdige baan bij een kleine, maar dynamische en snelgroeiende NGO
Een dienstverband van minimaal 24 uur van een jaar dat bij goed functioneren wordt
verlengd
Een salaris dat past bij de functie en bij onze sector
Een pensioenbijdrage, telefoonvergoeding en laptop
Veel ruimte voor thuiswerken en flexibele werktijden
Een fijne, informele en open werksfeer en betrokken, professionele collega’s

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Hans Spekman, directeur van
het Jeugdeducatiefonds (hans.spekman@jeugdeducatiefonds.nl). Kijk voor meer informatie
over onze organisatie ook op onze website www.jeugdeducatiefonds.nl.
Sollicitaties graag uiterlijk 1 september a.s. verzenden naar info@jeugdeducatiefonds.nl,
onder vermelding van ‘vacature fondsenwerver overheden’.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

