Stichting Gesar Fund zoekt een allround Fondsenwerver
Stichting Gesar Fund
Stichting Gesar Fund richt zich op het verlichten van armoede, het stimuleren van onderwijs en het
bevorderen van gezondheidszorg in de Tibetaanse Chenduo regio in Kham en Golok. Gesar Fund
werkt volgens een community based aanpak en werkt nauw samen met lokale overheden,
ziekenhuizen, scholen en mensen uit de gemeenschap. Wij hebben direct contact met de bevolking
en vragen hen waar ze tegenaan lopen en welke oplossingen ze zien. Gesar Fund ondersteunt de
uitvoering daarvan financiëel en indien noodzakelijk met expertise. Door de lokale wortels kan Gesar
Fund werken op plaatsen en op tijden dat grotere ontwikkelingsorganisaties geen toegang hebben tot
het gebied, zoals na de aardbeving in 2010. Gesar Fund wil haar projecten uitbreiden en is daarom op
zoek naar een fondsenwerver om het team te versterken.
Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en verder uitbouwen van de fondsenwervende
activiteiten en contacten van stichting Gesar Fund. Daarbij krijg je de ruimte om deze functie aan te
laten sluiten bij wat je met jouw specifieke interesse en expertise in kunt brengen. Je brengt de
huidige en potentiële doelgroepen in kaart en bepaalt een passende fondsenwervingsstrategie. Taken
die daarbij aan bod kunnen komen (maar zeker niet allemaal hoeven komen) zijn:
- Je vertaalt hulpprojecten in goed leesbare aanvragen voor nieuwe fondsen.
- Je ontwikkelt activiteiten om particuliere donateurs te werven, bijvoorbeeld door fondsenwervende
acties, wervingsbijeenkomsten, presentaties.
- Je hebt aandacht voor het behouden en opwaarderen van huidige donateurs.
- Je ziet kansen om met concrete projecten (detailhandel, gezondheidszorg, onderwijs) steun bij het
midden- en kleinbedrijf te verwerven.
- Je stimuleert particulieren, bedrijven, scholen en verenigingen om zelf acties te organiseren.
- Je zet social media in om het werk van Gesar Fund onder de aandacht te brengen en fondsen te
werven.
- Je komt met ideeën om je eigen netwerk en dat van de teamleden en bestuursleden van de
stichting in te zetten ten behoeve van fondsenwerving.
- Je schrijft aantrekkelijke proposities en weet hoe je de doelgroep moet raken en betrekken.
Functie eisen
Wij vragen:
- Enthousiaste vrijwilliger met ervaring op het gebied van fondsenwerving en of marketing/sales
- Oprechte betrokkenheid en interesse in Tibet / de Tibetaanse nomadenbevolking en kleinschalige,
duurzame ontwikkelingssamenwerking
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatie (fondsenwervende teksten en aanvragen)
- Goede organisator
- Zelfsturend, initiatiefrijk, doelgericht, klantgericht, integer
Het bestuur van Gesar Fund vergadert ongeveer 1 x per maand. De functie neemt gemiddeld 3 à 4
uur per week in beslag. Alle bestuurs- en teamleden van Gesar Fund werken op vrijwillige basis.
Wij bieden:
- Betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van de Chenduo regio in Tibet
- Een functie met volop creatieve mogelijkheden in de sector ontwikkelingssamenwerking
- Persoonlijke en inspirerende contacten
- Samenwerking in een professioneel en divers team
- Onkostenvergoeding
- Indien gewenst of van toepassing: coaching in de functie door een senior
Iets voor jou?
Word jij enthousiast van deze vacature? Bel dan met An van Bolhuis (06-40798331) of Eric Elbers
(06 53235071) voor meer informatie.
Je kunt ook direct je motivatie en CV sturen naar anvanbolhuis@xs4all.nl of e.elbers@gesarfund.nl.
Meer informatie: Gesar Fund

