De Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, beter bekend als Support Casper, is opgezet door
nabestaanden van overleden patiënten van Prof. dr. Casper van Eijck. De stichting ondersteunt onderzoek
naar de effecten van behandeling van alvleesklierkanker met viro-immunotherapie. Een nieuwe,
innovatieve aanpak waarbij de kracht van de patiënt en zijn vermogen om het eigen lichaam in te zetten
tegen de kwaadaardige tumor wordt ingezet. Iedere dag sterven in Nederland acht mensen aan de
gevolgen van deze ziekte. Al vele jaren zit hier geen verbetering in waardoor onderzoek dringend nodig
is.
Onder de campagnenaam Support Casper is er inmiddels meer dan 10 miljoen euro opgehaald en zijn al
mooie resultaten behaald. Er is een overeenkomst gesloten met het Erasmus MC om hier de virussen te
produceren, er is een immuno poli van start gegaan en er zijn nu veertien onderzoekers aan het werk
met fondsen uit de stichting. De basis is gelegd en de stichting heeft nu de ambitie haar fondsenwerving
flink te laten groeien (met 10-15 miljoen euro) om hiermee nog meer onderzoek naar de werking van de
virussen en de productie van deze virussen mogelijk te maken.
Om deze groei te realiseren is de stichting per direct op zoek naar een ondernemende en slagvaardige:

Manager fondsenwerving

(36 uur p/w)

Als manager fondsenwerving ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een
vernieuwde en ambitieuze fondsenwervingsstrategie om naast de huidige doelgroepen (bedrijven en
grote particuliere gevers) ook andere doelgroepen te verbinden. In nauw contact met de directeur
onderhoud je het netwerk en verzilver je kansen voor inkomstengroei. Je coördineert een klein team van
fondsenwervers en bij gerealiseerde inkomstengroei kun je dit team verder uitbreiden.
Wat ga je doen?
•

•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de fondsenwervingsstrategie, die
erop gericht is ook nieuwe doelgroepen te verbinden. Tevens zet je je in om naast de huidige – veelal
incidentele - ook structurele inkomsten te genereren;
Je faciliteert activiteiten en events en biedt een ijzersterke follow-up aan interessante prospects;
Je ontwikkelt persoonlijke relaties met de grootste particuliere gevers en businessclubleden om hun
betrokkenheid bij Stichting Overleven met Alvleesklierkanker verder te vergroten;
Je bent een sparringpartner van de directeur om fondsenwerving naar een hoger niveau te tillen.

Wat breng je mee?
•
•
•
•

Je hebt affiniteit met de ambitie van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker;
Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau;
Je bent ondernemend en initiatiefrijk en wordt enthousiast van het idee dat je een ambitieuze
fondsenwervingsstrategie mag ontwikkelen en uitvoeren;
Je bent allround, zowel strategisch als operationeel, met kennis van verschillende facetten van
fondsenwerving: van DM tot relatiemanagement met major donors, van TV producties tot online
fondsenwerving;

•
•

Je bent een netwerker pur sang. Je bent sociaal sterk en een echte verbinder;
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Wat biedt Stichting Overleven met Alvleesklierkanker?
•
•
•
•
•
•

Een veelzijdige functie met veel flexibiliteit en zelfstandigheid, en veel ruimte voor groei en
ontwikkeling;
Je wordt onderdeel van een klein ambitieus team met een betrokken directeur, bestuur,
onderzoeksteam en ambassadeurs;
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie om de overeenkomst te
verlengen;
Een salaris, afhankelijk van je werkervaring, tussen de € 3.500 en € 4.100 bruto voltijd per maand
(36 uur per week);
Naast het salaris ontvang je een pensioenregeling, een laptop en telefoonvergoeding;
Uitvalsbasis is het kantoor in Leiden, maar er is ook de mogelijkheid om vanuit huis te werken.

Enthousiast?
Reageer dan snel! Nassau Fundraising doet de werving en selectie voor deze functie. Je kunt tot en met
zondag 10 mei je cv en motivatie sturen aan Bernice Beenakker via bernice@nassau.nu. Als je extra
informatie wilt, neem dan contact met haar op via 06 – 46 26 28 13.
Een eerste kennismakingsgesprek vindt plaats op dinsdag 12 mei op het kantoor van Nassau Fundraising
in Amsterdam. De tweede en derde gesprekken vinden plaats op vrijdag 15 mei (2e) en woensdag 20 mei
(3e) op het kantoor van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker in Leiden. Mocht je niet beschikbaar
zijn op deze data, vermeld dit dan in je sollicitatie.

