Heb jij hart voor mannen en vrouwen die voor ons in de bres staan?
Hulp voor Helden (Stichting Koninklijke PIT Pro Rege)
Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen de aandacht, erkenning en steun van iedereen! We noemen
hen helden omdat zij bereid zijn offers te brengen voor veiligheid en vrede in de wereld. Ze kiezen of kozen voor
een beroep waarin dienstbaarheid en avontuur samengaan. Een beroep waarbij eenzaamheid, onbegrip en
traumatische ervaringen regelmatig voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is. Onze
missie: Hulp voor Helden wil het welzijn bevorderen van militairen, veteranen en hun thuisfront. Dit doen we
met projecten die hen aandacht, erkenning en steun bieden.
Hulp voor Helden is een kleine organisatie met een grote ambitie. Om die reden zijn we per direct op zoek naar:
Manager Marketing & Fondsenwerving (m/v)
32-38 uur
De manager Marketing & Fondsenwerving heeft naast de specifieke verantwoordelijkheid voor deze disciplines
ook de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de stichting Hulp voor Helden. De manager
rapporteert aan het bestuur van de stichting en zorgt voor de ontwikkeling van de strategie en de uitvoering
van het marketing- & fondsenwervingsbeleid van de stichting.
Wat wij van je verwachten:
- Je geeft op een inspirerende wijze leiding aan de organisatie (2 collega’s)
- Je bent verantwoordelijk voor bijstelling en verdere ontwikkeling van het vastgestelde beleid, de klantgroep
strategieën en de daarbij behorende jaarplannen.
- Je werkt aan een verdere intensivering van de fondsenwervende strategie in de particuliere & zakelijke markt
- Je bent verantwoordelijk voor het inkopen en managen van de voor fondsenwerving benodigde diensten en
producten
- Je ontwikkelt en managet nieuwe marketing- & fondsenwervende concepten
- Je vertegenwoordigt de stichting richting belangrijke partijen als major donors, bedrijfsleven,
vermogensfondsen en andere belangrijke stakeholders
- Je verantwoordt investeringen, voortgang en resultaten met oog voor rendement
- Je hebt affiniteit met een protestants christelijke levensovertuiging
Jouw profiel:
- Je hebt minstens vijf jaar leidinggevende ervaring in marketing (en fondsenwerving)
- Je bent resultaatgericht
- Je bent in staat mensen te enthousiasmeren en bent gericht op samenwerking
- Je hebt een academisch werk- en denkniveau of andere relevante marketingopleiding
- Je hebt ervaring als senior fondsenwerver/marketeer met aantoonbare successen
- Je hebt een actieve belangstelling voor trends in fondsenwerving, marketing en communicatie
- Je hebt affiniteit met de Nederlandse krijgsmacht
- Je communiceert makkelijk en hebt een representatief voorkomen
Wij bieden je:
- Een uitdagende functie binnen een hartelijke, traditierijke organisatie die volop in beweging is
- Een salaris, afhankelijk van kennis en ervaring
- Om te beginnen een jaarcontract, met de intentie tot omzetten naar een vast dienstverband
- Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden
- Ons kantoor is gevestigd in Apeldoorn
Reageren?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Robert van Boven, tel.06-43156966
Mail je brief en C.V. uiterlijk maandag 31 augustus 2020 naar info@hulpvoorhelden.nl
Acquisitie is niet gewenst bij deze vacature
Hulp voor Helden (Stichting Koninklijke PIT Pro Rege),
Prins Willem-Alexanderlaan 1429,
7312 GB Apeldoorn. www.hulpvoorhelden.nl

