Light for the World is een christelijke non-profit organisatie, die zich inzet voor inclusie van mensen
met een handicap in ontwikkelingslanden. Met innovatieve projecten bieden we mensen met een
handicap een eerlijke kans om te participeren in de samenleving. Zo werken wij aan inclusief onderwijs
hun zelfredzaamheid te verbeteren. Onze expertise delen wij graag met andere organisaties, zodat zij
gankelijk kunnen maken voor mensen met een handicap.
Voor het onderhouden en het uitbouwen van onze relatie met bedrijven en vermogende particuliere
donoren in Nederland is LIGHT FOR THE WORLD op zoek naar een

Senior Relatiebeheerder m/v (24u/wk)
De hoofdtaken van deze medewerker zullen bestaan uit:
 het persoonlijk onderhouden en uitbouwen van onze relaties met bedrijven in Nederland;
 gezamenlijk met hen opzetten van activiteiten en evenementen;
 onderhouden en uitbouwen van onze relatie met vermogende particuliere donoren in Nederland;
 het onderzoeken van mogelijkheden voor acquisitie bij relevante bedrijven;
 administreren, monitoren, evalueren en rapporteren van de activiteiten;
 adviseren over strategische ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving in de markt van
bedrijven en bij vermogende particuliere donoren;
 het ondersteunen van programma coördinatoren bij het schrijven van voorstellen en bij de
rapportage aan bovengenoemde donoren;
 het participeren in relevante netwerken in Nederland.
Voor deze uitdagende functie zoeken wij iemand met:
 minimaal HBO-plus niveau;
 ruime werkervaring in relatiebeheer en/of fondsenwerving;
 ervaring of sterke affiniteit met ontwikkelingssamenwerking of met inclusie van mensen met een
handicap; ervaringsdeskundigheid op dit laatste punt is een pre;
 uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in Nederlands en Engels;
 creatief, sociaal vaardig, respectvol, inlevend, bevlogen, resultaatgericht, netwerker en zelfstandig
kunnen werken;
 een positief christelijke levenshouding.
Aanstelling van de medewerker geschiedt in eerste instantie voor een jaar met mogelijke verlenging.
Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw en/of iemand met een handicap.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : Eelco Akkerboom, hoofd Marketing &
Communicatie: 0318-586358. Uw sollicitatie met CV per e-mail uiterlijk 31 augustus 2017 richten aan
vacancy@lightfortheworld.nl
Light for the World
Vendelier 13, 3905 PB Veenendaal
Postbus 672, 3900 AR Veenendaal
T +31(0)318-586358
I www.lightfortheworld.nl

