VACATURE (32-36 uur)
Fondsenwerver/relatiebeheerder bijzondere giften
Kom werken bij MIND!
Droom jij ook van een Nederland dat investeert in psychische gezondheid en waar alle mensen met
psychische problemen kunnen rekenen op begrip, goede zorg en ondersteuning? Dan is deze functie
bij MIND wellicht iets voor jou!
We hechten in Nederland veel waarde aan een goede gezondheidszorg. De realiteit is echter dat we
veel meer aandacht en geld besteden aan onze lichamelijke dan onze psychische gezondheid. Terwijl
ruim 40% van alle Nederlanders in zijn leven te maken krijgt met psychische problemen.
MIND vindt dat dit anders kan en moét. Daarom werken we de komende jaren met een innovatieve
blik aan een fundamentele verandering van onze samenleving. MIND wil ervoor zorgen dat
psychische gezondheid topprioriteit wordt voor het bedrijfsleven, de politiek, de zorg en het
onderwijs. Samen met cliënten- en familieorganisaties, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en
ambassadeurs werken we aan betere en tijdige behandeling en ondersteuning bij psychische
problemen. Onze donateurs zijn onmisbaar; fondsenwerving is dan ook een belangrijke factor voor
ons succes.
Voor meer informatie, zie www.wijzijnmind.nl
Wat ga je doen?
• Je bent verantwoordelijk voor strategie en uitvoering op het gebied van grote gevers, te weten
major donors, vermogensfondsen, loterijen en nalatenschappen.
• Je onderhoudt het contact met grote gevers en vergroot de structurele en incidentele inkomsten
per relatie. Je draagt op deze manier bij aan de stevige inkomstengroei uit eigen fondsenwerving
die MIND de komende jaren wil realiseren om de ambities waar te maken;
• Je ontwikkelt en implementeert een nieuw middle donor programma en bent verantwoordelijk
voor een succesvolle uitvoering hiervan;
• Je ontwikkelt en implementeert een nieuw major donor programma en bent verantwoordelijk
voor een succesvolle uitvoering hiervan;
• Je ontwikkelt en implementeert een nieuw nalatenschapsprogramma en bent verantwoordelijk
voor een succesvolle uitvoering hiervan;
• Je koppelt vermogensfondsen aan specifieke thema’s van MIND, waarbij je in staat bent om de
droom en de bijbehorende ambities van MIND te vertalen naar stevige cases for support. Vanuit
je visie dat een grote gever een sterke focus heeft op resultaat/impact, begrijp je dat een stevige
merkbeleving/duidelijke positionering van MIND een belangrijke succesfactor is. Je werkt daarom
nauw samen met je collega’s van marketing en communicatie;
• Je geeft vorm en inhoud aan de major donor strategie door wensen van grote gevers te vertalen
naar proposities die passend zijn bij de doelstellingen van MIND;
• Je vertaalt ontwikkelingen en trends naar op maat gesneden proposities en voorstellen voor
samenwerkingsverbanden. Hierbij werk je nauw samen met de fondsenwerver zakelijke markt;
• Je onderhoudt het contact met potentiële en bestaande grote gevers;
• Daar waar relevant en opportuun, bespreek je ook de mogelijkheden van nalatenschappen en
erflaten en doet daar voorstellen voor;
• Je denkt mee over de contactcyclus voor grote gevers;

• Je draagt bij een aan goede inrichting van CRM;
• Je werkt nauw samen met je collega-fondsenwervers en neemt de rest van de organisatie goed
mee;
• Je rapporteert aan de manager marketing, communicatie en fondsenwerving.
Wat vragen wij
• HBO/WO opleidingsniveau;
• Minimaal 5 jaar fondsenwervende ervaring op het gebied van grote gevers;
• Kennis van marktontwikkelingen bij deze doelgroep;
• Je bent in staat om zowel korte termijndoelstellingen te realiseren (hands on) als visie te
ontwikkelen voor de langere termijnen daarop te acteren;
• Ervaring binnen de charitatieve sector;
• Je hebt affiniteit met het werkveld van MIND;
• Onze ideale kandidaat is een ondernemende en innovatieve zelfstarter, die gedreven is door
resultaat. Je hebt een externe focus, beweegt je gemakkelijk in netwerken en op verschillende
niveaus, en wordt als een serieuze gesprekspartner gezien. Je weet collega’s op een natuurlijke en
stimulerende wijze te mobiliseren om een actieve bijdrage te leveren aan jouw werkzaamheden;
• Je bent bewezen succesvol in het vertalen van klantkennis en marktinzichten naar nieuwe
proposities en resultaten;
• Je brengt bij voorkeur een relevant netwerk mee of je bent in staat om dit op te bouwen. Je opent
deuren, bent relatiegericht en beschikt over een empathische, warme persoonlijkheid;
• Je hebt een uitstekende beheersing van Nederlands in woord en geschrift.

Wat bieden wij?
• Een uitdagende en afwisselende functie.
• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op verlenging bij gebleken
geschiktheid en gelijkblijvende omstandigheden.
• De functie wordt gewaardeerd in schaal 11 van de CAO Sociaal Werk/Welzijn &
Maatsschappelijke Dienstverlening (minimaal € 3.365 en maximaal € 5.225 bij een volledige
werkweek van 36 uur).
• Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
• Werken voor een prachtige maatschappelijke organisatie op een unieke locatie in
Amersfoort (naast het station, dus goed bereikbaar).
• Werktelefoon (mobiel) en laptop.
• Goede thuiswerkvoorzieningen.
• 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 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 mevrouw I. ten Cate, bereikbaar
via email ingeborg.tencate@wijzijnmind.nl of via telnr.: 033 - 303 2333.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

