Vacature fondsenwerver

Stichting Matunkha is op zoek naar een Fondsenwerver particulieren en bedrijven
Stichting Matunkha ondersteunt de Malawische ngo Matunkha Development Trust bij haar
werk in het noorden van Malawi. Matunkha Development Trust is een
ontwikkelingsorganisatie die betrokken is bij onderwijs, gezondheidszorg en
dorpsontwikkeling. Kijk ook eens op www.matunkha.nl voor meer informatie.
Voor het werven van fondsen van de stichting zetten we nu vooral in op particulieren en
kerkelijke gemeenschappen uit de al heel veel jaren bestaande achterban. We willen graag
uitbreiden naar het opzetten van sponsoring door bedrijven in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Dit mogelijk in combinatie met bedrijfsreizen en
kennisoverdracht aan ondernemers in Malawi.
Wil jij je vrijwillig inzetten voor de armste mensen in het noorden van Malawi? Ben je
proactief, zelfstandig en heb je ervaring met fondsenwerving? Vind je het leuk om onderdeel
uit te maken van een informele vrijwilligersorganisatie, die groeit en volop in ontwikkeling is?
Dan komen we graag met je in contact!
Over de fondsenwerving
We zoeken steeds meer andere bronnen van inkomsten: vermogensfondsen, individuele
donateurs, businessclubs, bedrijfssponsoring, legaten, en fondsenwervende activiteiten.
De fondsenwerving wordt er nu bijgedaan door een aantal leden van het bestuur. We willen
dit meer professioneel aanpakken en zoeken iemand die zich vooral daarop gaat richten.
Wat ga je doen als fondsenwerver particulieren?
• Bedenken, opzetten en uitvoeren van strategie voor de werving, binding en behoud
van particuliere donateurs, bedrijven en businessclubs
• Opzetten van campagnes en acties voor particuliere donateurs en bedrijven
• Onderhouden van contacten met particuliere donateurs en bedrijven
• Ontwikkelen en gebruik maken van online tools voor marketing en communicatie
gericht op particulieren en bedrijven
Wat breng jij mee?
Je gelooft in de missie van Matunkha en vindt het vanuit je christelijke levensovertuiging een
leuke uitdaging om daar de benodigde financiële middelen bij te zoeken.
• Je bent een relatiegerichte persoon, die haar/zijn skills en ervaring wil inzetten voor
het goede doel.
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Je bent een vaardige netwerker die toegang heeft tot particulieren en bedrijven of dit
kan realiseren.
Je hebt ideeën, en liefst ook ervaring, voor uitvoeren van campagnes en acties.
Je kunt goed zelfstandig èn samen werken.
Je kunt werken met applicaties voor relatiebeheer, MS-Office, digitale mailing.
Je hebt de intentie om je minimaal 2 jaar, en liefst langer, te committeren.
Je hebt tijd beschikbaar voor 2–4 uur per week, grotendeels flexibel in te delen.

Wij bieden jou
• Een concrete rol binnen een veelzijdige, dynamische stichting die volop in
ontwikkeling is.
• Een inspirerende internationaal verbonden omgeving.
• Gelegenheid om iets te betekenen voor de armste mensen in Malawi.
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
• De kans om je talenten (verder) te ontplooien.
• Een netwerk van mensen met dezelfde belangstelling.
• In overleg een reis- en onkostenvergoeding.
Enthousiast geworden?
Stuur dan uiterlijk 1 januari 2022 je CV en motivatie naar voorzitter@matunkha.nl. Voor
meer informatie kun je terecht bij Bert Huisman (voorzitter) via hetzelfde mailadres.

