
 

   
 

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland 

werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. 

 

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Al 70 jaar werken we aan vrede in 

conflictgebieden waar het oorlog is of waar de samenleving ontwricht is na jaren van geweld. Dit 

doen we niet alleen, maar altijd samen met lokale partners. 

We zijn actief in veertien landen: van Irak tot Colombia, en van Syrië tot Zuid-Soedan. Daar 

ondersteunen we vredesactivisten en -organisaties met trainingen, juridische bijstand of 

psychologische hulp. We onderzoeken oorlogsgeweld en pleiten bij politici voor een rechtvaardig en 

vreedzaam beleid. We strijden tegen onmenselijke wapens als atoombommen én de investeringen 

daarin. Strijd jij mee? 

 

PAX heeft op dit moment een beperkt particulier fondsenwervings-programma maar heeft de ambitie 

om dit de komende jaren sterk te verbeteren en uit te breiden. Voor de particuliere markt betekent 

dit dat er meer focus zal komen op acquisitie, binding, behoud en upgrade en dat er meer 

wervingstechnieken gebruikt en meer wervingskanalen ingezet moeten worden. 

 

Om onze fondsenwervende ambities te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar een ervaren en  

resultaatgerichte 

 
Senior fondsenwerver particulieren (36 uur per week) 

 
 
Wat ga je doen? 

 

• Je ontwikkelt zelfstandig, waar nodig samen met het vakteam fondsenwerving, de strategie 

voor de werving, binding en behoud van particuliere donateurs; 

• Je zorgt ervoor dat het bestaande programma uitstekend wordt uitgevoerd;  

• Je zorgt voor continue verbetering van het programma; 

• Je gaat op zoek naar welke uitbreiding van het fondsenwervings-programma bijdraagt aan het 

verhogen van het lange termijn rendement en implementeert deze uitbreidingen; 

• Je verdiept je in de (potentiële) geefdoelgroepen en richt je met de fondsenwerving op de 

wensen en verwachtingen van de gekozen doelgroepen. 

• Je bent creatief in het bereiken van nieuwe personen en doelgroepen die nog niet bekend zijn 

met PAX, je ontwikkelt hiervoor nieuwe concepten en activiteiten; 

• Je bewaakt het budget, analyseert en evalueert je acties, en je rapporteert over de uitgevoerde 

activiteiten, inclusief de financiële voortgang;  

• Je werkt samen met de verschillende programmateams binnen PAX om te kunnen bepalen welke 

projecten door fondsenwerving gebruikt gaan worden; 

• Je werkt samen met het vakteam Communicatie & Samenleving en met de collega’s van het 

vakteam Fondsenwerving om te komen tot sterke wervende communicatie. 

 



 

   
 

Wat breng je mee? 

 

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met sterke analytische en strategische vaardigheden; 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in particuliere fondsenwerving binnen de non-profit; 

• Je bent strategisch sterk en je vindt het een uitdaging om de particuliere fondsenwerving 

binnen PAX naar een hoger plan te tillen;  

• Je bent een enthousiaste, resultaatgedreven teamspeler; 

• Je bent gewend om te werken met CRM systemen en daaruit te maken analyses en rapportages; 

• Je beschikt over drive, neemt graag het voortouw, je hebt doorzettingsvermogen en 

overtuigingskracht en hebt een goed relativeringsvermogen; 

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden; 

• Je kunt uitstekend uit de voeten met werken in het Nederlands en in het Engels; 

• Je herkent je in de ambities van PAX en bent gemotiveerd om de doelstellingen van PAX te 

helpen realiseren. 

 

Wat biedt PAX? 
 

• Een functie waar echt stappen gezet kunnen worden op het gebied van particuliere 

fondsenwerving;  

• Een functie met verantwoordelijkheid, ruimte voor ondernemerschap en mogelijkheden je te 

ontwikkelen binnen een ambitieus, betrokken en hecht team; 

• Een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden met de intentie deze te verlengen bij goed 

functioneren; 

• Goede arbeidsvoorwaarden en een bruto maandsalaris tussen de € 2.503,87,- en € 4.235,15 

(schaal 10 van de Arbeidsvoorwaardenregeling PKN) afhankelijk van kennis en ervaring op basis 

van een 36-urige werkweek.  

• Volledige vergoeding reiskosten woon-werk openbaar vervoer 2e klasse. 
 

 

Enthousiast? 

  

Nassau doet de werving en selectie van deze functie. Je kunt tot en met zondag 6 september 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 woensdag 9 september op het kantoor van Nassau 

in Amsterdam of via Zoom. De tweede ronde vindt plaats op 15, 16 en/of 17 september bij PAX in 

Utrecht. We willen je vragen om alvast rekening te houden met deze data. Mocht je op deze data 

niet kunnen vermeld dat dan in je sollicitatie.  
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