Belgisch Consortium Voor Noodhulpsituaties vzw (Consortium 12-12)
zoekt
EEN FUNDRAISING & DONOR RELATIONS OFFICER (voltijds, 1 jaar)
WIE ZIJN WIJ?
Het Consortium 12-12 zet nationale fondsenwervingscampagnes op wanneer een uitzonderlijke
humanitaire crisis (tsunami, aardbeving, hongersnood, conflict...) de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen in het Zuiden treft. Het Consortium bestaat uit 7 humanitaire lidorganisaties (Caritas
International, Dokters van de Wereld België, Handicap International België, Oxfam België, Plan
International België, Rode Kruis van België, en UNICEF België) en een Secretariaat voor het dagelijks
beheer. Onze meest recente oproep is Oekraïne 12-12.
Wij zijn dringend op zoek naar een medewerker.ster die de uitvoering van de oproepen ondersteunt
op het gebied van fondsenwerving & communicatie en de donorrelaties beheert.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Fondsenwerving & communicatie:
• Updaten van de website en sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn);
• Zorgen voor de goede werking van het online donatieplatform (I-Raiser) en andere
fondsenwervingskanalen (overschrijvingen, SMS…) (in samenwerking met de dienstverleners);
• Coördinatie van de productie van de campagnevisuals en opvolgen van de digitale
marketingcampagne (in samenwerking met het communicatieagentschap);
Donorrelaties en rapportage:
• Communicatie met alle donateurs tijdens en na een campagne, opvolging van de giften via de CRM
database en zorgen voor de verzending van de fiscale attesten (in samenwerking met
dienstverleners);
• Coördinatie van de rapportage na elke campagne (in samenwerking met de lidorganisaties);
Beheer & interne communicatie:
• Overzicht van de uitgaven voor communicatie, fondsenwerving en donorrelaties;
• Zorgen voor effectieve interne communicatie met de lidorganisaties tijdens een campagne;
• De algemene administratie van de VZW ondersteunen.
De Fundraising & Donor Relations Officer werkt in nauwe samenwerking met en onder toezicht van de
Coördinator van het Consortium.
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JOUW PROFIEL
Jouw opleiding:
•
•

Een Bachelor- of Masterdiploma in Marketing en/of communicatie, eventueel in andere
menswetenschappen;
Een aanvullende opleiding in Marketing, Fondsenwerving of Digitale communicatie, of
gelijkwaardige ervaring, is een pluspunt.

Jouw ervaring en vaardigheden:
•
•
•

•
•
•
•

Je bent Nederlandstalig, spreekt en schrijft vloeiend Frans en hebt een goede kennis van het Engels;
Je hebt 3 jaar werkervaring, waarvan 2 jaar relevant voor deze job;
Je hebt ervaring of praktische kennis op het gebied van marketing en digitale communicatie
(content produceren voor website en sociale media) en met het beheren van donoren- of
klantenrelaties;
Je bent vertrouwd met het beheren van databases (Espadon...) en overeenkomsten met externe
dienstverleners;
MS Office beheers je perfect;
Ervaring met het beheer van budgetten en administratie is een sterke troef;
Je hebt een vlotte pen.

Jouw persoonlijkheid:
•
•
•
•
•

Je bent georganiseerd, nauwkeurig en precies;
Je werkt autonoom, met een “hands on”- mentaliteit;
Je bent stressbestendig en flexibel beschikbaar tijdens de fondsenwervingscampagnes;
Je bent diplomatiek en een teamspeler;
Je hebt affiniteit met de sector van de internationale solidariteit en wil het verschil maken voor de
mensen getroffen door humanitaire crisissen.

ONS AANBOD
•
•
•
•
•
•

Een heel gevarieerde functie, in nauwe samenwerking met zowel interne als externe stakeholders.
Een job binnen een uniek samenwerkingsverband van 7 grote humanitaire organisaties van ons
land;
Een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar – verlenging onder voorbehoud);
Een maandsalaris van 2.600 € /maand (bruto);
Extralegale voordelen: maaltijdcheques, 13e maand, hospitalisatieverzekering, abonnement
openbaar vervoer, GSM-abonnement;
Startdatum: zo snel mogelijk.
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INTERESSE?
Stuur meteen jouw motivatiebrief en CV naar consortium@1212.be op – met MARKCOM 12-12 als
subject van jouw e-mail.
Gezien we snel op zoek zijn naar iemand, zullen de selectiegesprekken opgestart worden zodra de
eerste sollicitaties binnenkomen.
Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. In het kader van deze aanvraag worden uw
gegevens gedurende een periode van 6 maanden bewaard.
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