
 

VIER VOETERS is één van de meest toonaangevende internationale dierenwelzijnsorganisaties en zet 

zich in om mensen aan te moedigen dieren met respect, empathie en begrip te behandelen. VIER 

VOETERS  is de sterke, wereldwijde en onafhankelijke stem voor dieren direct onder invloed van 

mensen. Via reddingsacties en eigen opvangcentra en reservaten bieden wij snelle en directe hulp 

aan dieren in nood. Via campagnes, lobbywerk, onderzoek en voorlichting bieden wij indirecte hulp 

aan miljoenen dieren zoals wilde dieren, huisdieren, zwerfdieren en productiedieren. 

Binnen een klein team van gedreven fondsenwervers is er een functie vacant van 

Senior FONDSENWERVER PARTICULIEREN (32 - 40 UUR) 

In deze rol houdt jij je bezig met de particuliere markt. Als meewerkend voorman/voorvrouw word 

je operationeel verantwoordelijk voor de aansturing van het team. Jouw doel is om bestaande 

donateurs enthousiast te houden over ons werk en verder te ontwikkelen en om nieuwe donateurs 

aan ons te binden. VIER VOETERS werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren, waarbij we 

onze supporters meer centraal zetten en focussen op zowel optimalisatie van bestaande kanalen (DM, 

TM) en proposities, als ook op innovatie. Je werkt hiervoor nauw samen met de online fondsenwerver 

en de fondsenwerver nalatenschappen & major donors. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur 

Nederland. 

Wat ga je doen? 

• Ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van wervings-, conversie- en bindingsprogramma’s, met 

speciale aandacht voor donor journeys; 

• Opstellen van testplannen, analyses en evaluaties en natuurlijk doorrekenen naar nieuwe 

concepten en voorstellen; 

• Monitoren van budgetten en resultaten en samenstellen van de fondsenwervende rapportages 

van het team; 

• Je zorgt voor goede aansturing van de bureaus en voorziet hen van actuele, relevante 

informatie over het werk van VIER VOETERS; 

• Je stelt strakke planningen op en bent in staat meerdere acties tegelijkertijd te managen; 

• Je vertaalt de behoeften en motivaties van donateurs naar (nieuwe) fondsenwervende 

activiteiten. 

Wat biedt Vier Voeters?  

• Een uitdagende functie voor 32 – 40 uur per week; 

• Een internationale organisatie die sterk groeit, volop in beweging is en echt een verschil maakt 

voor dieren;  

• Internationale dynamische rol, veel contact met internationale collega’s; 

• Een functie met veel vrijheid en zelfstandigheid en volop ruimte voor nieuwe ideeen; 



• Een salaris tussen € 3.200 - € 4.000 obv 40 uur afhankelijk van kennis en ervaring en een goede 

pensioenregeling; 

• Een contract voor 1 jaar, met intentie tot verlenging bij wederzijdse tevredenheid; 

• Een fijne werkplek in Amsterdam in een kantoor dat goed bereikbaar is met een professioneel 

en toegewijd team van internationale collega’s.  

 

Wat breng je mee? 

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt aantoonbare werkervaring in direct marketing en databasemarketing (het is een pre als 

je dit hebt opgedaan binnen een internationale non-profitorganisatie); 

• Je bent in staat om samen met je collega’s de fondsenwervende activiteiten met elkaar te 

integreren. Je hebt een helicopter view en een lange termijn visie; 

• Je bent donateurs- en resultaatgericht en kunt je goed verplaatsen in de doelgroep van Vier 

Voeters; 

• Je bent communicatief vaardig met uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, 

in woord en geschrift; 

• Je bent sterk in coordineren, je hebt cijfermatig inzicht en bent gewend te werken met targets;  

• Je hebt geduld en werkt met gevoel voor interne relaties. Je bent tactisch, je kan goed 

luisteren en je weet prioriteiten te stellen; 

• Je hebt een pro-actieve en senior werkhouding, je weet zaken uit handen te nemen en je werkt 

oplossingsgericht; 

• Je hebt een passie voor dierenwelzijn en een drive om inkomsten voor Vier Voeters te 

realiseren; 

• Je bent bereid om te reizen. 

Heb je een echte DM achtergrond binnen de profit sector en wil je de overstap maken naar een goed 

doel? Ook dan kan je zeker reageren. Of neem eerst even contact op met Daphne. 

Reageren? 

 

Nassau doet de werving en selectie van deze functie. Je kunt tot en met woensdag 12 februari 

reageren op deze functie door je cv en toelichting te verzenden aan Daphne Leferink via 

daphne@nassau.nu. Als je eerst extra informatie wilt, neem dan contact op met Nassau via 020-

5206555. 

Een eerste kennismakingsgesprek vindt plaats op dinsdag 18 februari op het kantoor van Nassau in 

Amsterdam. De tweede ronde vindt plaats in donderdag 20 februari en of vrijdag 21 februari op het 

kantoor van VIER VOETERS in Amsterdam. We willen je vragen om alvast rekening te houden met deze 

data. Mocht je verhinderd zijn op een van deze dagen vermeld dit dan in je sollicitatie. 
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