COÖRDINATOR
PEER-TO-PEER
FONDSENWERVING
(32 - 36 UUR)



RESULTAATGERICHT - PROACTIEF RELATIEGERICHT – DOORZETTER –
PLANNEN EN ORGANISEREN



JOUW UITDAGING







JOUW PROFIEL

Als energieke en proactieve peer-to-peer
fondsenwerver weet jij zoveel mogelijk
supporters aan Dance4Life te verbinden die
vervolgens via sponsoring donaties
binnenhalen voor onze projecten. Deze
supporters zetten zich in door middel van
deelname aan sportevenementen en andere
fondsenwervende acties. Deze kunnen zowel
individuen, groepen als organisaties zijn. Jij
zet je optimaal in om onze supporters aan te
trekken en te ondersteunen.



In deze functie ligt de focus voornamelijk op het
generen van groei van inkomsten uit sport en
andere fondsenwervende evenementen
(georganiseerd door derden). Dit doe je voor 70%
door acquisitie van nieuwe supporters en voor
30% door relatiemanagement van bestaande
supporters.



Je maakt onderdeel uit van een klein, gedreven
Fundraising team (grote gevers en
fondsenwerving zakelijke markt). Daarnaast werk
je nauw samen met het communicatie- en
operations team.














Je zorgt ervoor dat jouw individuele
inkomsten- en uitgaventargets o.g.v sporten andere fondsenwervende
evenementen worden behaald.
Je houdt je bezig met de online en offline
acquisitie van supporters voor deelname
aan sportevenementen en supporters die
voor Dance4Life een
fondsenwervingsactie willen organiseren.
Je signaleert kansen voor
samenwerkingen o.g.v. fondsenwerving
met derde partijen.

Je hebt minimaal een HBO studie
afgerond in een commerciële richting.
Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare en
relevante (werk)ervaring op het gebied
van acquisitie, relatie- en
projectmanagement (binnen een goede
doelen organisatie is een pré).
Je hebt een goede dosis
doorzettingsvermogen en een
enthousiasmerende houding.
Je werkt graag zelfstandig en bent
intrinsiek gemotiveerd.
Je hebt het vermogen om nieuwe
initiatieven te herkennen die een nieuw
publiek aanspreken.
Je bent zorgvuldig, gestructureerd en kan
goed organiseren.
Je bent klantvriendelijk en relatiegericht.
Je bent stressbestendig en houdt
gemakkelijk meerdere ballen in de lucht.

WAT WE BIEDEN




JOUW ROL



Je doet actief relatiemanagement en je
ondersteunt supporters van
sportevenementen en
fondsenwervingsacties.
Je ontwikkelt en implementeert een zgn.
supporter journey waarin supporters
maximaal geïnspireerd en gemotiveerd
worden om hun fondsenwervingsdoelen te
behalen.
Je ben aanspreekpunt van en zorgt voor
uitstekende communicatie met supporters.
Je bewaakt actief het proces van
evenementen.
Je houdt toezicht op en evalueert
fondsenwervende resultaten.





Een dienstverband van 32 – 36 uur per
week.
Een salarisindicatie van € 2.735 – € 3.251
bruto per maand o.b.v. een 40-urige
werkweek, (afhankelijk van opleiding en
ervaring).
Telefoonabonnement van de zaak.
Een dynamische en internationale
werkomgeving in het centrum van
Amsterdam.
Een groot netwerk van ambassadeurs,
ondernemers en relaties die je regelmatig
ontmoet op de Dance4Life events.

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.

ENTHOUSIAST?

Ben je geïnteresseerd en wil je werken bij een
inspirerende en vooruitstrevende non-profit
organisatie? Stuur dan uiterlijk woensdag 8
januari een email met je motivatie,
beschikbaarheid en je CV naar
chitra@dance4life.com. Mocht je nog vragen
hebben, dan kun je die naar hetzelfde e-mailadres
sturen.
Let op! Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek,
dan vinden deze plaats op donderdag 16 januari
a.s. Tweede gesprekken staan gepland op
woensdag 22 januari 2020.

