
TEAM LEAD 

FUNDRAISING 

(32 UUR) 

COMMERCIEEL - GEORGANISEERD - 
BESLUITVAARDIG - RESULTAATGERICHT 

 
Jouw uitdaging 

Voor het Fundraising team van Dance4Life zoeken we 

een energieke en innovatieve Teamlead om de nieuwe 

marketingstrategie te implementeren. Je zet de talenten 

van het team – bestaande uit drie gedreven specialisten 

en een stagiair – optimaal in en coördineert de 

voortgang van projecten, acties en events. Je bent 

verantwoordelijk voor het fondsenwervende resultaat op 

het gebied van o.a. major donors, bedrijven en 

particulieren. Dit doe je door samen met het team 

(nieuwe) wervende concepten op te zetten, activiteiten 

vorm te geven en uit te voeren.  

 

Jouw rol 

 Je bent eindverantwoordelijk voor het fundraising 

target van major donors, bedrijven, particulieren, 

Nederlandse fondsen en de Nationale Postcode 

Loterij. Overige inkomsten (overheidssubsidies en 

internationale fondsen) zijn ondergebracht bij 

Business Development en directie; 

 Je zet projecten in gang, houdt het overzicht en 

zorgt ervoor dat de fondsenwervende activiteiten 

van A-Z goed verlopen. Je verdeelt de taken, stelt 

prioriteiten, bewaakt teamdoelen, planning en 

budget en springt bij waar nodig.  

 Je stuurt het team op coachende en efficiënte wijze 

aan en motiveert om, binnen de kaders die je 

meegeeft, tot optimale resultaten te komen;  

 Je bent een inhoudelijk sparringpartner voor zowel 

de teamleden als de directie. Je hebt een 

brugfunctie en weegt belangen goed tegen elkaar af;  

 Je werkt actief mee aan (nieuwe) fondsenwervende 

concepten en activiteiten voor Dance4Life. Daarbij 

let jij vooral op het resultaat, de haalbaarheid, 

kwaliteit en onderscheidenheid; 

 Je schakelt moeiteloos tussen diverse stakeholders, 

verbindt hen aan de juiste teamleden en zorgt dat de 

communicatie onderling soepel verloopt; 

 Je werkt goed samen met de andere Team Leads, 

stemt projecten af en signaleert mogelijke issues. 

Ook pak je enkele team overstijgende zaken op en 

weet je wat er speelt in de rest van de organisatie.  

 

Jouw profiel 

 Je hebt een relevante HBO of universitaire studie 

afgerond; 

 Je hebt min 7 jaar relevante (commerciële) 

werkervaring, waarvan minimaal 2 jaar als 

leidinggevende; 

 Je hebt een track record op gebied van 

projectmanagement, bij voorkeur in de sales of 

fondsenwerving;  

 Je bent commercieel, resultaatgericht en benut 

kansen in de markt;  

 Je kunt goed organiseren, bewaakt de deadlines en 

houdt het overzicht; 

 Je bent daadkrachtig, stressbestendig, enthousiast 

en houdt wel van een beetje reuring; 

 Je hebt affiniteit met jongeren en de missie van 

Dance4Life; 

 Het meebrengen van een zakelijk netwerk en 

ervaring in of met het bedrijfsleven is een pré, liefst 

in de reclame, media of entertainment. 

Wat wij bieden 

 Een dienstverband van 32 uur bij een impactvolle 

en innovatieve NGO; 

 Een salarisindicatie van € 3.457 - € 4.212 bruto per 

maand o.b.v. een 40-urige werkweek (afhankelijk 

van opleiding en ervaring); 

 Goede pensioenregeling en telefoonabonnement; 

 Een dynamische en internationale werkomgeving in 

het centrum van Amsterdam; 

 Een organisatie waar veel ruimte is voor 

vernieuwing waarbij je bijdraagt aan een 

belangrijke missie. 

 

OVER DANCE4LIFE 

Onveilige seks en seksueel geweld vormen de 

snelst groeiende gezondheidsrisico’s voor 

jongeren wereldwijd. Dat wil Dance4Life 

veranderen. Omdat je tijdens je pubertijd liever 

met leeftijdsgenoten over seks praat dan met 

volwassenen, traint Dance4Life juist jonge 

mensen om het Dance4Life empowerment model 

wereldwijd te verspreiden. Hierbij maken zij 

gebruik van een lesprogramma waarin muziek, 

dans, persoonlijke verhalen en activiteiten gebruikt 

worden om andere jongeren te inspireren. 

 

Zo werkt Dance4Life samen met jongeren aan een 

toekomst waarin zijzelf gezonde seksuele keuzes 

kunnen maken.  



In ons kantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam 

bieden we je een inspirerende werkomgeving met veel 

onderling contact, enthousiasme en ideeën. Je maakt 

deel uit van een organisatie met veel verschillende 

nationaliteiten en een groot werkveld om op in te haken: 

van het Nederlandse scholenprogramma tot de 

Internationale partners en trainers die ook regelmatig 

langskomen op ons kantoor. 

 

Een online assessment en presentatie van een case 

maken deel uit van de procedure. We geloven in de 

toegevoegde waarde van diversiteit in teams en streven 

naar zo veel mogelijk variatie in leeftijd, geslacht, 

seksuele voorkeur en culturele achtergronden.

ENTHOUSIAST? 

 

 

Enthousiast? 

Ben je geïnteresseerd en wil je werken bij een 

bijzondere en vooruitstrevende non-profit organisatie? 

Stuur dan uiterlijk 5 mei a.s. een email met je 

motivatie, beschikbaarheid en je CV naar onze office 

manager: denise@dance4life.com. Voor inhoudelijke 

vragen over de functie kun je terecht bij Anika de Groot 

– Directeur Marketing & Schools4Life: 020-5216655. 

 

Let op: Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan 

vindt deze plaats op donderdag 9 mei. Als je wordt 

geselecteerd voor de tweede selectieronde, dan zal het 

tweede gesprek (inclusief de presentatie van een case) 

plaatsvinden op woensdag 15 mei. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet 

op prijs gesteld 

mailto:denise@dance4life.com

