
VACATURE

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven en praktisch ingestelde
collega die zich gaat richten op donaties door bedrijven en particulieren. Bij
Mensen Maken Amsterdam draag jij zorg voor de realisatie van onze grootste
ambitie: een gezonde financieringsmix voor de buurtfondsen. Met jouw inzet,
vergroten wij de projectbudgetten om nog meer initiatieven in de buurt te
ondersteunen en help jij Mensen Maken Amsterdam toekomstbestendig te
worden. Aan jou de taak om zoveel mogelijk mensen met een hart voor de stad
te bereiken die het belangrijk vinden om iets te geven aan hun buurt. 

WIE WIJ ZIJN:

WAT GA JE DOEN?

Inventariseren en enthousiasmeren van Amsterdamse organisaties met een
hart voor de stad om zich in te zetten voor de buurtfondsen; 
Het organiseren van wervingsevents, zoals de collecteweek en    
 kennismakingsevents, waarbij mogelijke gevers kennis kunnen maken met
de buurtfondsen; 
Het ontwikkelen van concrete offline en online wervingscampagnes samen
met de communicatiemedewerker om meer bekendheid en zichtbaarheid te
genereren voor de buurtfondsen en hun doelgroep van gevers.  

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:  

Je voert deze taken uit in samenwerking met het team van Mensen Maken
Amsterdam en onder verantwoordelijkheid van de directeur. Daarnaast werk je
nauw samen met de community manager, de communicatiemedewerker, de
projectcoördinator events & partnerships en de lokale coördinatoren van de
buurtfondsen. 

 Het team van Mensen Maken Amsterdam zoekt zo snel mogelijk een:

PROJECTMANAGER FONDSENWERVER BEDRIJVEN &
PARTICULIEREN - (24 UUR)

Mensen Maken Amsterdam is de overkoepelende stichting voor de familie van
buurtfondsen in Amsterdam: Fonds voor Oost, Fonds voor Nieuw-West, Fonds
voor Noord, Fonds voor West, Fonds voor Zuid, Fonds voor Zuidoost en Fonds
voor Centrum. Als ondersteuning verzorgt het team van Mensen Maken
Amsterdam de fondsenwerving, communicatie, backoffice en procedure. 



VACATURE

WE ZOEKEN IEMAND:

Met een grote passie en hart voor Amsterdam; 
Met ervaring met fondsenwerving bij bedrijven en particulieren en/of in
een commerciële rol (business development of soortgelijke functie); 
Die niet bang is om de deur uit te gaan of te bellen; 
Met een vlotte Nederlandstalige pen verschillende communicatiestijlen
aan kan spreken;  
Met een actieve en zelfstandige werkhouding;  
Die woonachtig is in Amsterdam. 

WAT WIJ BIEDEN:

Een mensgerichte, platte organisatie in ontwikkeling, met een groot hart
voor de stad; 
Een sterk netwerk, een lerende omgeving en mogelijkheid om bij te
dragen aan de ontwikkeling en de bekendheid van de buurtfondsen in
de stad Amsterdam; 
Flexibiliteit en werkzaamheden die goed te combineren zijn; 
Een rol voor 24 uur per week; 
Een contract t/m 31 december 2023; 
Salarisindicatie: tot 2.750 euro (fulltime - afhankelijk van je ervaring). 

MEER WETEN?

Neem contact op met Kyra van Hoof (kyra@mensenmakenamsterdam.nl).  
Heb je interesse? Stuur uiterlijk 23 januari een berichtje met korte
(video)motivatie en cv naar Kyra.  

Uiterlijk 24 januari laten we weten of we je uitnodigen voor een digitaal
kennismakingsgesprek. In week 4 en 5 vinden de gesprekken plaats. Indien we
nog steeds enthousiast zijn over elkaar, plannen we het tweede gesprek op ons
(nieuwe!) kantoor. 

mailto:kyra@mensenmakenamsterdam.nl

