SNF Functieprofiel

Vacature Fondsenwerver
Organisatie

SNF is een stichting die zich inzet voor het optimaliseren van
gezondheidszorg in Suriname door het geven van opleiding en training aan
verpleegkundigen en andere professionals die bijdragen aan mooie en
efficiënte patiëntenzorg.
SNF is door de Belastingdienst gekenmerkt als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling).

Doel van de functie

Het werven en behouden van particuliere én zakelijke sponsoren, waardoor
structureel inkomsten worden gegenereerd.
SNF wil structureel financiering realiseren op basis waarvan lange termijn
handelen ondersteund wordt. SNF wil loyaliteit maximaliseren door partijen
bekend te maken met SNF en hen te enthousiasmeren voor het werk van
SNF. Door een stevige financiële basis is SNF minder kwetsbaar, meer
betrouwbaar en is continuïteit gegarandeerd.
Het jaarlijkse budget is momenteel € 25.000. Afhankelijk van de grootte van
nieuwe projecten kan dit jaarlijks bijgesteld worden.

Taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden

De Fondsenwerver realiseert het binnenkomen van financiële middelen om
de doelen van SNF te kunnen verwezenlijken.
Taken:
• Jaarlijks een jaarplan fondsenwerving opstellen.
• Werven van particuliere én zakelijke sponsoren.
• Onderhouden van contacten met bestaande sponsoren.
• Opzetten en uitvoeren van fondsenwervende acties en campagnes.
• Initiëren van activiteiten voor nieuwe doelgroepen.
• Herkennen en benutten van fondsenwervende mogelijkheden bij landelijke
fondsenwervende organisaties.
De fondsenwerver is in staat sponsoren te enthousiasmeren om door middel
van (structurele) financiële steun bij te dragen aan het optimaliseren van
gezondheidszorg in Suriname en uit te dragen wat SNF de potentiële gevers
te bieden heeft.
De fondsenwerver zal intensief samenwerken met de penningmeester van
SNF die jaarlijks een jaarrekening en een begroting opstelt.

Plaats in organisatie

Faciliterend Kerngroeplid

Functiewaardering

Vrijwillige basis.

Persoonskenmerken,
competenties

Een actieve persoon met een warm hart en goede contactuele
eigenschappen die geld weet binnen te slepen om de doelen van SNF te
kunnen realiseren.

Investering in tijd (verwacht)

Gemiddeld 2 uur per week voor onbepaalde tijd.
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