Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en
het vergroten van respect en hulpbereidheid dát is waar het Nederlandse Rode Kruis (NRK)
voor staat. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers
Noodhulp, Evenementenhulp en Eerste Hulp(onderwijs). Ook internationaal levert het NRK
een actieve bijdrage na rampen en conflicten. Dit doen wij in de vorm van het sturen van
specialisten, goederen of geld.
We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit;
onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.
Het Rode Kruis heeft de ambitie om de komende jaren een flinke groei door te maken in de
fondsenwerving en ter ondersteuning van deze ambitie is er binnen de afdeling Corporate
Partnerships en Major Donors plaats voor een

Relatiebeheerder Nationale Postcode Loterij/Stichtingen & Vermogensfondsen
(40 uur per week)
Plaats in de organisatie:
De relatiemanager rapporteert aan het hoofd Corporate Partnerships & Major Donors. Het
team Corporate partnerships en Major Donors is onderdeel van het cluster Marktontwikkeling
en Fondsenwerving.

Doel van de functie:
Het Nederlandse Rode Kruis is één van de beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij
(NPL). De functie betreft het beheren en verder uitbouwen van deze relatie. Je bent de
dagelijks contactpersoon en zal zowel proactief als reactief vragen beantwoorden en met
voorstellen komen om ons partnerschap verder vorm te geven en door te ontwikkelen.
Daarnaast ben je ondersteunend aan het duurzaam beheer en behoud van fondsenwerving
voor Stichtingen en Vermogensfondsen.
Functie-inhoud:
Beheren en ontwikkelen relatie met Nationale Postcode Loterij (50%). Daarbij ben je
verantwoordelijk voor implementatie van het meerjarenplan met betrekking tot de relatie met
de Postcode Loterij en de daarbij behorende strategieën:
• Het uitvoeren en waar mogelijk optimaliseren van het relatiemanagement met de NPL
door het onderhouden van de dagelijkse contacten en het borgen van het
relatiemanagement op de verschillende niveaus binnen het Rode Kruis. Hierbij gaat het
zowel om het beantwoorden van vragen van de NPL als het proactief informeren van de
loterij over relevante ontwikkelingen binnen het Rode Kruis.
• Jaarlijks indienen van een kansrijke droomfondsaanvraag door i.s.m. internationale en
nationale hulp en mogelijke externe partners te komen tot dromen die aansluiten bij de
criteria en actuele focus van de loterij.
• Jaarlijks indienen van extra projectaanvragen als penvoerder en/of partner door i.s.m.
Internationale Hulpverlening en Marketing Communicatie, en waar mogelijk met andere
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 - KvK Den Haag 27255315

•
•

loterij beneficiënten te komen tot duurzame projecten met een sterke communicatiecomponent.
In overleg met de loterij mogelijkheden voor nieuwe vormen van samenwerking
identificeren en benutten.
Het toezien op en waar nodig begeleiden van de uitrol van de toegekende projecten en
de daaruit voortkomende communicatieactiviteiten met de loterij, inclusief tijdige
terugkoppeling naar de loterij i.s.m. hulpverlening, communicatie en afdeling financiën.

Beheren relaties Stichtingen en Vermogensfondsen (50%)
• Realiseren van prospectanalyses van potentiële nationale fondsen met
nationale/internationale doelstellingen voor kleinere/concrete projecten van het Rode
Kruis.
• Duurzaam onderhouden van contacten met bestaande en potentiele stichtingen en
vermogensfondsen om de inkomsten via deze kanalen te verhogen c.q.
verduurzamen.
• Schrijven van concrete “kleinere” projectvoorstellen, naar tevredenheid van
bestaande stichtingen en interne projectpartners met oog voor detail. In nauwe
samenwerking met inhoudelijk deskundige collega’s werken aan de ontwikkeling van
op maat gesneden proposities.
• Proactief informeren van de relaties over de voortgang van de gesteunde projecten
en het bewaken van de streefnormen en data van het rapportage proces.
• Versturen en bewaken van algemene updates en relevante informatie t.b.v. de
bestaande relaties.
• Bieden van ondersteuning bij het relatiebeheer met Religieuze Instellingen.
• Actieve betrokkenheid bij de realisatie van jaarlijks terugkerende evenementen.
• Schrijven van format bedankbrieven n.a.v. campagnes.
• Uiteenlopende ondersteunende werkzaamheden t.a.v. CRM, bedankproces,
actualiseren informatie internet/intranet, Vervanging bij afwezigheid, Actualiseren
informatie over de portefeuille op internet en intranet etc.
Functie-eisen:
- HBO werk- en denkniveau
- 3-5 jaar relevante ervaring in een fondsenwervende omgeving.
- Uitstekende sociale en commerciële vaardigheden
- Uitstekende schrijf skills
- Zeer goede kennis van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)
- Affiniteit duurzaam relatiebeheer
- Je bent een echte verbinder
- Je bent in staat om een vertaalslag te maken tussen de hulpverleningspraktijk en de
wensen en doelstellingen van onze relaties
- Je bent een verbinder en ziet de kracht van samenwerking.
- Initiatiefrijk, flexibel, zelfstandig, hands-on
Het Rode Kruis biedt:
Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
Salaris conform schaal 11 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de
CAO van het NRK (min. € 3.144,13 tot max. € 4.159,49 o.b.v. een fulltime dienstverband).
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Reacties:
Heb je interesse in de functie, dan ontvangen wij graag je motivatie en CV op
info@duxinternational.com.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.
Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en
www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter:
Twitter.com/rodekruis.
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