Relatiebeheerder fondsenwerving 24-32 uur
Ben jij op zoek naar een afwisselende baan waarin contact met mensen centraal staat? Draag jij
het MS-onderzoek een warm hart toe? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega die
de verbinding maakt met onze donateurs en actienemers.

De organisatie
De focus van onze Stichting is het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken
van en oplossingen voor de ziekte multiple sclerose (MS). MS is letterlijk en figuurlijk een
zenuwslopende ziekte die mensen raakt in de bloei van hun leven. Dankzij onze donateurs
kunnen wij jaarlijks circa 3 miljoen euro investeren in onderzoek. Tevens geven wij voorlichting
over (de gevolgen van) MS en het onderzoek dat wij financieren. Onze Stichting staat voor
kwaliteit, integriteit, betrouwbaarheid en verbinding en werkt doelgericht. Donateurs weten dat
hun gift goed wordt besteed.

De functie
Als relatiebeheerder ben jij het eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor onze donateurs en
onderhoudt je contact met (structurele) gevers. Je biedt ondersteuning aan mensen die via een
(online) actie geld in zamelen voor MS-onderzoek en enthousiasmeert mensen om een
fondsenwervende actie te starten. Je staat mensen telefonisch en per mail te woord en bezoekt
acties en evenementen op locatie. Je kan je goed verplaatsen in mensen die worden geraakt door
MS, zelf of in hun directe omgeving, en signaleert mogelijkheden en gevoeligheden en anticipeert
hierop. Zo nodig verbind je de gever en de onderzoeker. Kortom jij bent een visite kaartje van de
Stichting en zorgt voor een warme relatie met onze betrokken donateurs.

Jouw taken
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van persoonlijke contacten met
(structurele) donateurs en geeft informatie over de Stichting en mogelijkheden van
doneren.
Je biedt ondersteuning aan en initieert online en offline fondsenwervende acties en
onderhoudt contact met actienemers.
Je verwerkt informatie en/of wijzigingen in de database, legt contactmomenten vast en
hebt een belangrijke rol bij diverse vormen van bedanken van donateurs.
Je beantwoordt vragen per telefoon, e-mail en via het inactievoorms.nl platform.
Je bent aanwezig bij acties en evenementen op locatie en vertegenwoordigt daar de
Stichting en onze doelstellingen.
Je signaleert kansen en knelpunten en betrekt collega’s in wat je meemaakt, hoort en ziet.

Jouw profiel
•
•
•
•
•

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring binnen de
fondsenwerving.
Je bent empathisch en geduldig en hebt een service-gerichte instelling.
Je hebt affiniteit met onze doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten.
Je bent proactief, signaleert en legt verbanden
Je werkt zelfstandig en zorgvuldig en helpt (een collega) graag een handje mee.
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•
•
•
•
•

Je bent representatief, expressief, flexibel en communicatief.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
Je hebt ervaring met administratie en beschikt over digitale vaardigheden (Word, Excel,
Salesforce, en bij voorkeur ook het Kentaa platform).
Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en auto.
Je kunt presentaties geven en een groep enthousiasmeren met jouw toespraak.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Een inspirerende baan met aandacht voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling.
Een jaarcontract voor 24-32 uur. Bij goed functioneren de mogelijkheid voor een vaste
aanstelling.
Salaris is afhankelijk van ervaring en conform het loongebouw Goede Doelen Nederland.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder vakantiegeld, vergoeding van
reiskosten en een uitstekende pensioenvoorziening.
Een hecht en enthousiast team.
Werken op kantoor (Voorschoten) en op locaties door het land met een flexibele invulling
van uren.

Heb je interesse of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Kirstin Heutinck, interim-directeur via 071 – 5600 500 of
k.heutinck@msresearch.nl

Is dit de baan voor jou?
Stuur dan je sollicitatie (voorzien van motivatiebrief en CV) voor 21 juni 2022 naar
k.heutinck@msresearch.nl of per post: Stichting MS Research, t.a.v. Kirstin Heutinck, Postbus
200, 2250 AE Voorschoten
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27 t/m 29 juni 2022.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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