Enthousiaste fondsenwerver
Wie zijn wij?

VZW Villa Max biedt gezinnen met een kind met een
levensbedreigende en/of ongeneeslijke ziekte een ontspannende en
kosteloze vakantie, dit naar het voorbeeld van Villa Pardoes in
Nederland.
Deze vakanties vinden plaats bij Casa Ametza in Brasschaat.
De uitdaging van Villa Max is om 100 gezinnen per jaar op vakantie te
laten gaan.

Profiel fondsenwerver
Wat verwachten
wij van onze
medewerkers?

Je engageert je om de waarden van de organisatie mee uit te dragen:
- (vrijwillig) engagement en gedrevenheid
- pluralistisch
- vakantie voor iedereen
Je stelt je polyvalent op.
Je wil je engageren voor een lange termijn.
Je werkt mee aan een fijne vakantiebeleving voor alle
vakantiegangers.
Je bent bereid je netwerk en omgeving mee in te zetten.
Een product verkopen zit je in het bloed.
Je stelt je flexibel op en werkt ook buiten de gewone kantooruren.

Wat worden je
Je zet de operationele koers van de fondsenwerving mee uit in overleg
verantwoordelijk- met de coördinator.
heden?
Je verzamelt de fondsen zodat we aan zo veel mogelijk zorggezinnen
een vakantie kunnen aanbieden.
Je job invulling bestaat vooral uit:
- zoeken naar sponsoren
- contact nemen met mogelijke donateurs
- praktische uitwerking van de sponsoracties
- contacten met sponsors onderhouden en versterken.
Welke
Je kent verschillende methodes en technieken van communicatie en
competenties
kan ze flexibel toepassen.
Je kan projecten zelfstandig uitvoeren.
heb je?
Je kan problemen aanpakken en tot gepaste oplossingen komen.
Je kan functioneel samenwerken met leidinggevenden en
projectpartners.
Je kan organiseren.
Je hebt het hart op de juiste plaats, bent gedreven en creatief.
Je bent flexibel, klantgericht, imago- en kwaliteitsbewust.
Je kan zelfstandig werken.
Je neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid.

Welke opleiding
is vereist?

Wat bieden wij?

Een boeiend project dat in de startblokken staat en mede dankzij jou
op korte termijn moet uitgroeien tot een vast waarde.
Om te starten: een deeltijdse (1/2 FTE) tewerkstelling, loonbarema
van pc 319.01 categorie B1b bij Casa Ametza (Bielebale VZW).
De functie zal in de loop van het project uitgroeien naar een voltijdse
betrekking.
Een opleiding bij onze partner in Nederland, Villa Pardoes.

Hoe kun je je
kandidaat
stellen?

Als je sterk geïnteresseerd bent in deze functie stuur dan voor 20
februari 2018 je motivatiebrief én CV naar info@vzwvillamax.be

