In verband met de uitbreiding van het team Relaties van de afdeling Publiek,
Donateurs & Vrijwilligers van de Hartstichting zoeken wij een ervaren
Relatiemanager Zakelijke Markt
•
•
•

32 uur
Per direct
Jaarcontract

Wat ga je doen?
In deze veelzijdige functie bouw en onderhoud je een netwerk van externe relaties
gericht op het ontwikkelen van een langdurige samenwerking binnen de zakelijke
markt. Je signaleert en effectueert lange termijn relaties en
samenwerkingsverbanden van uiteenlopende aard (MKB, cause-related marketing,
sponsoring, etc.) Dit doe je o.a. door het:
• vertalen van centrale thema’s van de Hartstichting naar relevantie voor de
zakelijke markt
• sluiten van overeenkomsten met zakelijke partners
• zorgdragen voor een goede uitvoering van de afgesloten overeenkomsten
• begeleiden van wervingstrajecten voor het MKB
• representeert de organisatie binnen de markt
• bedenken en uitvoeren van plannen gericht op het behalen van doelstellingen
uit het jaarplan van het team, je bewaakt de voortgang van activiteiten zodat
de resultaten behaald worden
Wat vragen wij?
• HBO werk- en denkniveau, richting marketing, communicatie & sales
• 3 tot 5 jaar ervaring als accountmanager of een soortgelijke functie
• Kennis van en vaardig in fondsenwerving
• Bij voorkeur heb je ervaring met het ontwikkelen van publiek-private
samenwerkingen / MVO / CSR
Je herkent jezelf in de kernwaarden gedreven, deskundig en toegankelijk. Verder
ben je in staat om op overtuigende wijze jouw standpunten op een tactvolle, heldere
en krachtige wijze te beargumenteren. Je bent een energieke zelfstarter,
omgevingsbewust en ziet met jouw commercieel inzicht mogelijkheden in de markt.
Je drukt jezelf helder uit en bent in staat om op alle niveaus relaties te boeien en te
binden. Relaties bouwen en onderhouden is jouw passie, je bent een echte
netwerkspecialist.
Wat biedt de Hartstichting?
De mogelijkheid om te werken in een professionele en mensgerichte organisatie die
zich inzet voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Een aanstelling op basis van
een jaarcontract met uitzicht op verlenging. Het salaris ligt tussen € 3.113 en € 4.459
bruto per maand bij een fulltime aanstelling (40 uur) en is afhankelijk van relevante
werkervaring.
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De organisatie:
De Hartstichting strijdt tegen hart en vaatziekten. Elke dag overlijden in Nederland
meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Dat is onacceptabel. De Hartstichting
financiert onderzoek en geeft voorlichting en steun aan patiënten. En zet zich in om
meer levens te redden bij een hartstilstand. De Hartstichting is gevestigd in Den Haag,
stimuleert een gezonde leefstijl en uiteraard wordt er niet gerookt.
In het bereiken van de strategische doelen speelt de afdeling Publiek, Donateurs &
Vrijwilligers een belangrijke rol door het genereren en behouden van zo veel mogelijk
middelen (geld, tijd, aandacht) om de doelen van de Hartstichting te verwezenlijken
en het vinden, binden, uitbouwen en centraal stellen van relaties.

Interesse:
Herken je jezelf in deze functie? Stuur dan jouw motivatie en CV
naar Annemijn de Lavieter via info@duxinternational.com .

Dux International, executive search for the non-profit sector - Nassauplein 25, 2585 EC Den Haag, + 31 70 7622 622
www.duxinternational.com - info@duxinternational.com -

