De Rijksuniversiteit Groningen streeft naar een intensieve wisselwerking tussen universiteit en
samenleving. Daarbij hoort een duurzaam contact met oud-studenten (alumni), het bedrijfsleven en
maatschappelijke instellingen.
De afdeling Alumnirelaties en Fondsenwerving is verantwoordelijk voor het alumnibeleid, de
relatieontwikkeling en fondsenwerving. De afdeling ondersteunt het Stichting Ubbo Emmius Fonds
(UEF), dat fondsen werft onder met name alumni voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ontwikkelingen binnen het UEF en de RUG volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkelingen
stellen de organisatie in staat de betekenis van fundraising meer vorm en inhoud te geven. In verband
met uitbreiding en intensivering van de fondsenwervende activiteiten zijn wij op zoek naar een

SENIOR FONDSENWERVER (32 – 40 uur)

De functie van senior fondsenwerver is een veelzijdige, met fondsenwerving en relatiebeheer als
hoofdverantwoordelijkheden. Hiernaast is het van belang dat de huidige wervingsstrategie wordt
doorontwikkeld en dat deze wordt geïmplementeerd.
Wat ga je doen?
•
•

•

•
•
•

Je bouwt en versterkt de banden met onze relaties, werft planmatig fondsen bij alumni,
(particuliere) vermogensfondsen en bedrijfsleven;
Je zorgt voor het vinden van financiering voor concrete wezenlijke en aansprekende
wetenschappelijke initiatieven binnen de RUG. Tegelijkertijd is jouw doelstelling het vergroten
van het (stam-)vermogen van het UEF ten bate van een vermogensfonds;
Je bent verantwoordelijk voor het maken van de actieve koppeling tussen vraag en aanbod,
tussen concreet wetenschappelijk onderzoek en mensen en organisaties die hieraan willen
bijdragen;
Je ziet kansen voor fondsenwerving voor onderzoeksprojecten, voor vruchtbare
samenwerkingen en weet deze ook te benutten;
Je ondersteunt en adviseert het UEF bij communicatie, relatiemanagement en
fondsenwervingsactiviteiten;
Je werkt nauw samen met de directeur en bestuur UEF en de collega’s van de afdeling A&F en
die bij de faculteiten.

Wat biedt de Rijksuniversiteit Groningen?
•

•
•

Een functie bij een organisatie die midden in de samenleving staat, met veel vertakkingen
wereldwijd. Een functie met veel dynamiek, in een team waar op een fijne, open en eerlijke
manier met elkaar wordt samengewerkt;
Een fantastische werkplek, midden in de leuke binnenstad van Groningen;
Een uitdagende baan voor 32 tot 40 uur per week (definitief aantal uren in overleg);

•
•

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een dienstverband voor
onbepaalde tijd;
Een salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring) van € 4.538,- tot € 5.826,- (schaal 12 CAO
Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd.

Wat breng jij mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde WO-opleiding;
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van fondsenwerving, het liefst
in complexe bestuurlijke omgevingen;
Je bent ervaren in het ontwikkelen en vertalen van strategie naar succesvolle
wervingsactiviteiten;
Je hebt ervaring met werken met CRM systemen (het systeem bij het RUG is Raisers’ Edge NXT);
Je bent sterk in het aangaan en behouden van relaties en weet zodoende de banden met onze
alumni te versterken;
Je bent analytisch, initiatiefrijk, empathisch, zelfstandig, ondernemend, creatief en flexibel;
Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
Je beschikt over uitstekende communicatieve- en netwerkvaardigheden: je kan op alle niveaus
communiceren, zowel intern als met externe relaties;
Je beschikt over een relevant extern netwerk en/of weet dit in korte tijd uit te bouwen;
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.

Reageren?
Nassau doet de werving en selectie van deze functies. Je kunt tot en met zondag 9 mei 2021 reageren
op de 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 12 mei 2021 op het kantoor van Nassau in
Amsterdam of via Zoom. De tweede ronde vindt plaats in week 20 op de Rijksuniversiteit Groningen
in Groningen of online. 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.

