
 

Vrijwilliger –testamentenbeheerder (NDL/FR) 

 
Geen enkel kind mag alleen opgroeien. Dat is waar we bij SOS Kinderdorpen België in geloven. Het is 

de droom waar we met z’n allen hard voor werken. Zodat kinderen die er alleen voor staan toch 

kunnen opgroeien op een veilige plek, met betrouwbare volwassenen die er altijd voor hen zijn.  

Dat doen we via kwaliteitsvolle projecten in jeugdhulp en ontwikkelingssamenwerking, die het kind 

centraal zetten. Om die projecten te realiseren, werken we met vaste medewerkers en vrijwilligers, 

die integraal deel uitmaken van ons team. Vandaag zijn we op zoek naar een vrijwillige 

testamentenbeheerder om ons fondsenwervingsteam te versterken.  

 
Jouw verantwoordelijkheden als testamentenbeheerder: Samen met onze verantwoordelijke 
testamenten, ontwikkel en onderhoud je relaties met (kandidaat)-erflaters: 

 Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor (kandidaat-)erflaters. Je ontwikkelt en onderhoudt 

relaties, met als doel het creëren van sterke, persoonlijke en duurzame relaties 

(ontmoetingen, simulaties van testamenten, huisbezoeken, contact via telefoon of mail) 

 Je organiseert informatiedagen en andere ontmoetingsmomenten om nieuwe kandidaat-

erflaters te zoeken 

 Je behandelt informatieverzoeken met betrekking tot testamenten 

 Je werkt volgens ethische regels 

 
Jouw competenties als testamentenbeheerder: 

 Je spreekt vloeiend Frans en Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels 

 Je bent sociaal en empathisch; je bent geduldig en hebt uitstekende luistervaardigheden 

 Je zorgt voor een goede balans tussen het commerciële aspect en het menselijk contact met 

donateurs 

 Je bent flexibel en indien nodig bereid om donateurs buiten kantooruren te bezoeken 

 Je beheerst Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) 

 Je houdt je aan de waarden van SOS Kinderdorpen en hebt passie voor onze projecten 

 Je beschikt over een rijbewijs B 

 
Wij bieden je : 

 Een aangename werkomgeving met gemotiveerde collega's! 
 Een vrijwilligersovereenkomst 
 Een vrijwilligersvergoeding (begrensd op het wettelijk maximum) en een tegemoetkoming in 

de transportkosten 
 Werkplek: Brussel + occasionele bezoeken aan donateurs 

 
Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 30 november 2022 naar job@sos-

kinderdorpen.be, met de functietitel als onderwerp van je mail. 

  

Voor meer informatie, surf naar https://www.sos-kinderdorpen.be/vrijwilligers 
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