Senior Fondsenwerver
(32-40 uur per week)

Wil jij samen met bevlogen collega’s werken aan de wereldwijde bescherming van natuur?
Meebouwen aan de groeiende beweging van partners die hier op allerlei manieren aan bijdragen? Dat
is wat je doet als je werkt bij het Wereld Natuur Fonds.
De organisatie bestaat uit de afdelingen: Biodiversity, Engagement en Finance & Operations. De
afdeling Engagement werkt met 11 squads. Dat zijn multidisciplinaire, zelforganiserende teams met
een eigen verantwoordelijkheid. Daarmee gaat de afdeling voorop in een agile manier van werken.
Eén van de squads (genaamd ‘Major Donors’) is verantwoordelijk voor de persoonlijke relaties met
bestaande en nieuwe grote giftgevers om hun droom op gebied van natuurbescherming te
verwezenlijken.
Doel van de functie:
Als Senior Fondsenwerver ben je verantwoordelijk voor het werven van grote giften onder
vermogende particulieren met hart voor de natuur. Hierbij staat het ontwikkelen en onderhouden van
meerjarige relaties voorop.
Functie-inhoud:
• Signaleren van trends en ontwikkelingen op gebied van de doelgroepen en de sector;
• Aandragen van nieuwe grote giftgevers;
• Zien van kansen, nieuwe initiatieven ontplooien met als doel om in contact te komen met
potentiële grote gevers;
• Omzetten van nieuwe initiatieven naar een concreet plan van aanpak;
• Meedenken bij het doorvoeren van productverbeteringen op basis van
nieuwe kennis en ervaring;
• Nauw samenwerken met de verschillende squads binnen het WNF;
Functie-eisen:
• HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur bedrijfskundig/commercieel;
• Minimaal 5 jaar relevante fondsenwervende ervaring met ‘Grote Gevers’ (100k+);
• Je bent goed in het bouwen en onderhouden van relaties en brengt een eigen netwerk mee;
• Je hebt voldoende overtuigingskracht, senioriteit en communicatieve vaardigheden om een
volwaardig gesprekspartner te zijn voor een vermogende particulier;
• Je bent ondernemend en resultaatgericht en ziet mogelijkheden en kansen om de inkomsten
uit de grote giftenwerving te vergroten. Je “durft te vragen”;
• Uitstekende beheersing Nederlandse en goede beheersing Engelse taal in woord en geschrift;
• Het is een pré als je ervaring hebt met ‘agile’ werken;
Arbeidsvoorwaarden:
Een vooraanstaande functie bij de afdeling ‘Engagement’. Het gaat om een dienstverband van 32-40
uur. Het WNF is gevestigd in Zeist en stimuleert het gebruik van openbaar vervoer en fiets voor
woon/werkverkeer en zakelijke reizen. We zijn een professionele organisatie met een informele sfeer.
In eerste instantie wordt er een jaarcontract geboden met één maand proeftijd. We bieden een
marktconform salaris.
Sollicitatie:
Als je interesse hebt in deze functie, stuur dan je CV en motivatiebrief naar
DUX International ter attentie van Suzette de Ferrante (info@duxinternational.com).
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