
 
 

Assistent Fondsenwerving 

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 financieren, zijn we op zoek naar een assistent die onze 

fondsenwerving mee ondersteunt. Deze is verantwoordelijk voor het opvolgen van onze meters en peters, 

trouwe donateurs die onze projecten maandelijks ondersteunen, en individuele acties van donateurs, 

zoals bijvoorbeeld een geboortelijst voor SOS Kinderdorpen. Het gaat om een nieuwe functie binnen het 

Fondsenwervingsteam, die zal rapporteren aan de Individual Giving Team Leader. 

Dit is een deeltijdse functie (60 of 70%, in functie van jouw mogelijkheden) onder een contract van 

onbepaalde duur. 

Jouw taken als Assistent Fondsenwerving: 

1. Je verzorgt 2,5 dagen per week een warme ontvangst en telefonisch contact met donateurs en 

externe partijen 

2. Je bent de contactpersoon voor onze meters en peters en coördineert de samenwerking met SOS 

Kinderdorpen Internationaal in Wenen: 

 Je zorgt voor een optimale donorervaring voor onze meters en peters: voorbereiding en 

verzending van meter- en peterschapsdossiers, welkomst-telefoontjes, antwoorden op 

vragen van donateurs, bedankingen, fideliseringsgesprekken, enz. 

 Je ondersteunt het departement bij de uitvoering van wervings- of retentieacties 

3. Je volgt en ontwikkelt individuele acties van donateurs (evenementen georganiseerd door 

particulieren om geld in te zamelen voor SOS Kinderdorpen): contact met donateurs, opvolging van 

giften, bedankingen, enz. 

4. Je encodeert bepaalde giften handmatig in de donordatabase (CRM) 

5. Je helpt het Individual Giving team met diverse administratieve taken en biedt ondersteuning daar 

waar nodig 

 

Werken bij SOS Kinderdorpen België, dat betekent: 

1. Samen hard werken aan één gezamenlijk doel: zorgen dat kinderen in moeilijke situaties 

toch opgroeien in een warme en veilige thuis.  

2. Werken in een sfeer van vertrouwen en openheid, met respect voor elke medewerker en 

partner, met geloof in elkaars capaciteiten.  

3. Kansen krijgen om te groeien en ontwikkelen, om je eigen weg te zoeken in een 

professioneel, wendbaar en impact gedreven team.  



 
Jouw competenties als Assistent Fondsenwerving:  

 Je hebt een bachelorsdiploma en je hebt ervaring of affiniteit met administratie 

 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en je daagt 

administratieve taken met vlag en wimpel uit 

 Je houdt van menselijk contact en wilt donateurs een positief gevoel geven over onze organisatie. 

Ervaring in klantrelaties en het werken in een database/ CRM-systeem is een pluspunt 

 Je bent tweetalig (Frans-Nederlands) en hebt goede noties van het Engels  

 Je kan prioriteiten bepalen en verschillende taken parallel uitvoeren 

 Je beschikt over een degelijke kennis van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) 

 Je onderschrijft volledig de visie, missie en waarden van SOS Kinderdorpen 

 Je bent positief, dynamisch en pragmatisch 

Wij bieden : 

 Een deeltijds contract (60% of 70%, in functie van jouw mogelijkheden) voor onbepaalde duur   

 Een enthousiast en impact gedreven team met humor en zorg! 

 Een aantrekkelijk loonpakket in lijn met de sector 

 Werkplek: Brussel  

 Opstart: asap 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV, motivatiebrief en 3 referenties vóór 4 juli 2021 naar job@sos-

kinderdorpen.be. 

Wegens de korte deadline moedigen we spoedige sollicitaties aan en behouden we ons het recht om 
sollicitaties te behandelen van zodra ze binnenkomen. 
 

Meer info? Surf naar www.sos-kinderdorpen.be 
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