
 

  Pagina 1 van 2 

 

Functiebeschrijving Fondsenwerver 

 

Plaats in de organisatie 

Functienaam : Fondsenwerver 

Afdeling : Communicatie & Externe Betrekkingen 

Rapporteert aan : Directeur-bestuurder  

Geeft leiding aan : nvt 

Waardering : CAO Schaal 10 

Doel van de functie 

De fondsenwerver heeft een initiërende, coördinerende, verwervende en uitvoerende rol op het gebied 

van donateur- en fondsenwerving voor Atria en het Aletta Jacobs Fonds. De fondsenwerver signaleert en 

benut kansen voor extra donaties. In de functie werk je nauw samen met de directeur-bestuurder en de 

collega’s die zich met acquisitie bezighouden. Samen met anderen binnen het team Communicatie & 

Externe Betrekkingen organiseer je evenementen gericht op donateur- en fondsenwerving.  

Plaats in de organisatie 

De fondsenwerver rapporteert aan de directeur-bestuurder. 

Hoofdtaken/ Resultaatgebieden 

1. Bijdragen aan de totstandkoming en realisatie van het beleid en de strategie op het terrein van  

fondsenwerving. 

• Formuleert een operationeel fondsenwerfplan op basis van het bestaande strategische plan; 

doelstellingen worden in overleg met de directie bepaald;  

• Draagt de visie en standpunten van het instituut uit, signaleert en benut mogelijkheden en kansen 

voor donateur- en fondsenwerving en koppelt dit terug naar de directeur-bestuurder. 

• Bewaakt en evalueert de voortgang van de realisatie van het fondsenwerfplan en stelt waar nodig 

het plan bij; 

• Draagt bij aan de ontwikkeling van een nationaal en internationaal netwerk gericht op 

fondsenwerving; 

• Is verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de donateurs;  
• Is verantwoordelijk voor een juiste afhandeling van toezeggingen en donaties; 
• Organiseert evenementen voor (potentiële) donateurs in samenwerking met de collega’s van de 

afdeling Communicatie & Externe Betrekkingen; 

• Werkt op onderdelen samen met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor acquisitie; 

 

2.  Het verrichten van overige werkzaamheden 

• Verricht binnen het instituut overige werkzaamheden van vergelijkbare aard en niveau. 
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Functie-eisen 

A. Kennis & Ervaring 

• HBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare fondsenwervende functie 

• Aantoonbare ervaring met social media en de organisatie van evenementen  

• Beheersing van Nederlands en van vreemde talen, in het bijzonder Engels 

• Kennis van en/of affiniteit met de kennisgebieden van Atria 

 

B. Competentie Profiel  

Kwaliteitsgedreven 

Accuratesse 

Plannen & organiseren 

Resultaatgerichtheid 

 

Extern georiënteerd 

Omgevingsbewustzijn 

Netwerkvermogen 

 

Verbonden & Samenwerkend 

Samenwerking 

Overtuigingskracht 

 

Onafhankelijk 

Ondernemerschap 

Initiatief 

Creativiteit 

Zelfstandigheid 

 

Diversiteitsbeleid 

Atria hanteert een diversiteitbeleid dat streeft naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van 

de Nederlandse samenleving. Gezien de samenstelling van ons personeelsbestand geven wij bij gelijke 

geschiktheid de voorkeur aan een zwarte, migranten-of vluchtelingenvrouw. Wij verzoeken u alleen te 

solliciteren indien u aan alle functie-eisen voldoet.  

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst. 


