Stichting Sant’Egidio Nederland zoekt een

junior fondsenwerver voor 24 uur per week

Wie zijn wij?
De Gemeenschap van Sant’Egidio is een internationale christelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor
vriendschap met de armen en vrede. In Amsterdam zijn er concrete activiteiten met ouderen, kinderen,
daklozen en migranten en culturele activiteiten in en vanuit de Mozes en Aäronkerk. De Stichting
Sant’Egidio Nederland behartigt de randvoorwaarden om het werk van de Gemeenschap mogelijk te maken.
Sant’Egidio heeft een cultuur van korte lijnen en verwacht tegelijkertijd een grote mate van zelfstandigheid.
Sant’Egidio is een kleine en dynamische organisatie.

Ben jij degene die wij zoeken?
Je schrijft mee aan projectplannen, dient fondsaanvragen in, werkt mee aan de (verdere) ontwikkeling en
uitvoering van een wervingsplan voor particuliere donateurs en het ontwikkelen van andere geldwervende
activiteiten.
Je helpt om het verhaal te vertellen van Sant’Egidio en de betrokkenheid bij het werk te vergroten in de
concrete fondsenwerving en PR via alle daarvoor beschikbare en oude en nieuwe media.
Je kunt van onze ideeën een goed plan maken dat mensen buiten de organisatie enthousiast maakt.

Wij vragen
●
●
●
●
●
●
●
●

Opleiding op HBO of WO-niveau
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse (en Engelse) taal
Affiniteit met het werk van Sant’Egidio
‘uit de voeten kunnen’ met de christelijke identiteit van de stichting
Ervaring en plezier in het gebruik van social media
Affiniteit met de ‘bijzondere doelgroep’ van Sant’Egidio
Ervaring met Storytelling
Flexibiliteit en brede inzetbaarheid

Taken
●

●

●

Fondsenwerving:
○ van onze ideeën een goed plan maken dat mensen buiten de organisatie enthousiast maakt.
○ Onder verantwoordelijkheid van de Head of Office, fondsaanvragen van begin tot einde
uitvoeren, inclusief verslaglegging.
Communicatie
○ Je werkt mee aan de externe communicatie op website en social media en via direct media
tbv vergroting van de naamsbekendheid, acties en campagnes en publieke activiteiten.
○ Je schrijft nieuwsberichten en verzorgt content o.b.v. planning en evaluaties
Andere voorkomende werkzaamheden

Wij bieden
Een mooie werkplek in het centrum van Amsterdam.
Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op verlenging.
Salaris bruto van € 2133,46 tot € 2971,05 bij 36 uur plus vakantiegeld.

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Corine van der Loos, Head of Office
via corine.vanderloos@santegidio.nl of 06-21401505.
Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 30 november via info@santegidio.nl.
De gesprekken naar aanleiding van deze vacature worden gehouden op donderdag 10 december.

