
 
 

VACATURE (24-28 uur) 
Junior Online Fondsenwerver 

Kom werken bij MIND!  

MIND is een brede maatschappelijke organisatie in de geestelijke gezondheidszorg en een 
netwerk van landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties, ervaringsdeskundigen, 
onderzoekers, belangenbehartigers, fondsenwervers, donateurs en ambassadeurs. Samen 
willen wij de psychische gezondheid in Nederland verbeteren en mensen ondersteunen die 
(zelf of bij hun naasten) te maken krijgen met psychische problemen. MIND bestaat uit drie 
onderdelen: voorlichting & fondsenwerving (vanuit de Stichting MIND), telefonische 
hulpverlening (vanuit MIND Korrelatie) en belangenbehartiging & innovatie (vanuit MIND 
Landelijk Platform Psychische Gezondheid). Vanuit ons ‘hoofdkwartier’ in Amersfoort geven 
we voorlichting, organiseren we acties en evenementen om aandacht te vragen voor 
psychische problemen, doen we aan fondsenwerving en werken we – samen met andere 
organisaties in de ggz, het sociaal domein en lokale en landelijke overheden – aan projecten, 
programma’s, onderzoek en beleid gericht op zorg, herstel en ondersteuning voor mensen 
met psychische problemen en hun naasten.  

   

Wat ga je doen?  
• Je weet onze boodschap effectief te vertalen naar online kanalen en effectieve 

campagnes om mensen te informeren, interesseren en aan ons te binden en je verhoogt 
hiermee het aantal (online) relaties en donaties.  

• Je draagt actief bij aan ons ‘behoudprogramma’.  

• Je komt te werken binnen het team Marketing, Communicatie en Fondsenwerving en je 
rapporteert aan de Manager Fondsenwerving.  

• Samen met het team ontwikkel je de relatiejourney’s, met focus op fondsenwerving.  

• Je zoekt samen met je collega’s effectieve verbinding tussen online en offline 
kanalen, evenementen en activiteiten.  

• Je houdt continu de resultaten van de campagnes in de gaten en op basis hiervan pas je 
verbeteringen en vernieuwingen toe.   
  

Wie ben jij?  
• Je hebt affiniteit met onze missie.   
• Je bent gemotiveerd om een cruciale bijdrage te leveren aan het behalen van  

onze fondsenwervende - en organisatiedoelstellingen.  
• Je hebt een relevante HBO-opleiding (bv. marketing, communicatie of sales).  
• Je hebt aantoonbare ervaring met online marketing/fondsenwerving.  
• Je leert snel en je bent proactief en creatief.   
 
 



 
• Je vindt het leuk om in een klein en slagvaardig team te werken.  
• Je hebt affiniteit met databases  
• Ervaring met Marketing Cloud is een pré.  
• Je bent analytisch, inventief en resultaatgericht.    
• Je beheerst de Nederlandse taal goed in zowel woord als geschrift.  
  

Wat bieden we?  
• Een uitdagende en afwisselende functie voor 24/28 uur per week.  
• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op verlenging bij gebleken 

geschiktheid en gelijkblijvende omstandigheden.  
• Het bruto maandsalaris bedraagt conform CAO GGz, schaal 50, minimaal € 2.535 en  

maximaal € 3.467 bij een volledige werkweek van 36 uur. Inschaling geschiedt op 
basis van ervaring.   

• Een goede pensioenregeling.  
• Werken voor een prachtige maatschappelijke organisatie op een unieke locatie in  

Amersfoort (naast het station, dus goed bereikbaar).   
• Werktelefoon (mobiel) en laptop.  
• Een fijne werkomgeving met betrokken collega’s, vers fruit en heerlijke koffie.    

 

Solliciteren? 

Ben jij enthousiast en wil je je sterk maken voor de positie van mensen met psychische 
problemen en hun naasten in Nederland?  

Stuur dan je sollicitatie met een heldere motivatie en cv uiterlijk 30 september 2019 naar de 
afdeling P&O van MIND via vacature@wijzijnmind.nl, t.a.v. mevrouw I. ten Cate, 
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort.     

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Willem Smit, bereikbaar 
via email willem.smit@wijzijnmind.nl of via telnr.: 033 - 303 2333. 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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