
 
 

Fondsenwerver (Individual Giving) 

 

Geen enkel kind mag alleen opgroeien. Dat is waar we bij SOS Kinderdorpen 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. En om die projecten te financieren, zijn we op zoek naar een dynamische en enthousiaste 

fondsenwerver. Het gaat om een nieuwe functie binnen het Fondsenwervingsteam, die nauw zal 

samenwerken met en rapporteren aan de Individual Giving Team Leader, een deeltijdse functie (80%) en 

onder een contract van onbepaalde duur. 

 

Jouw taken als Fondsenwerver: 

1. In nauwe samenwerking met de Individual Giving Team Leader help je bij het werven en fideliseren 

van maandelijkse donateurs via Direct Dialogue (Face2Face, Door2Door, Instore): deelname aan 

onderhandelingen en de ontwikkeling van contracten met externe partners, aansturen en coachen 

van wervers (terreinbezoeken, inspirational speeches), monitoring en analyse van resultaten, 

voorstellen van acties, dagelijkse monitoring, enz.  

2. In nauwe samenwerking met de Individual Giving Team Leader, ontwikkel en implementeer je onze 

retentie en fideliseringsstrategie:  

 Deelname aan de ontwikkeling van de telemarketingstrategie (reactivering, upgrade, 

bedankingen...), management en coaching van externe partners, monitoring en analyse van 

resultaten, voorstellen van acties, dagelijkse monitoring, enz. 

 Deelname aan de ontwikkeling van de digitale retentiestrategie: monitoring van acties op 

internationaal niveau, initiatieven ter verbetering van marketingautomatisering, analyse van 

de impact op retentie, enz. 

3. Je helpt de fondsenwervings- en communicatieteams om meter- en peterschappen te ontwikkelen 

en te verbeteren: digitalisering van communicatie, strategische ontwikkeling, GDPR-monitoring, enz. 

4. Je volgt en analyseert de resultaten van de verschillende acties op de voet en stelt duidelijke acties 

voor met betrekking tot deze gegevens. 

5. Je identificeert kansen om nieuwe donateurs te werven en optimaliseert relaties met bestaande 

donateurs. 

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 Fondsenwerver : 

 Je hebt een diploma marketing, economie, communicatie of politieke wetenschappen 

 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een fondsenwervende of gelijkaardige functie 

 Je spreekt goed tot vloeiend Frans, Nederlands en Engels  

 Je hebt ervaring in projectmanagement, data-analyse en fidelisering van donateurs 

 Je beschikt over uitstekende sociale, communicatieve (mondeling en schriftelijk) en commerciële 

vaardigheden. Je staat graag in contact met donateurs en externe partners en houdt ervan hen te 

overtuigen om ons te steunen (presentaties geven, hen motiveren, etc.) 

 Je hebt een creatieve en analytische geest en een talent voor het identificeren van nieuwe kansen 

en het implementeren van nieuwe strategieën 

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

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

 Je staat altijd klaar om te helpen, mocht een collega wat hulp nodig hebben 

 Een beetje administratie schrikt je niet af 

 Je bent positief, dynamisch en pragmatisch 

 

Wij bieden: 

 Een uitdagende kans om fondsenwerving te ontwikkelen en actief bij te dragen aan de verbetering 

van de rechten en het welzijn van vele kinderen en hun gemeenschappen, binnen een zeer 

gemotiveerd, professioneel, toegewijd en internationaal team  

 Een deeltijds contract (80%) voor onbepaalde duur   

 Een aantrekkelijk loonpakket 

 Werkplek: Brussel  

 Opstart: asap 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV, motivatiebrief en 3 referenties vóór 18 juni 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.  
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