Een gezonde spijsvertering voor iedereen. Dat is de droom van De Maag Lever Darm Stichting. Onze
spijsvertering is de bron van gezondheid en start van veel ziekten. De impact van een
spijsverteringsziek te is levensgroot. De Maag Lever Darm Stichting werkt via impactroutes aan een
gezonder Nederland, voor spijsverteringspatiënten in het bijzonder.
Door het ontwikkelen van vernieuwende ideeën neemt De Maag Lever Darm Stichting donateurs en
andere betrokkenen mee in het gezond houden of maken van ieders spijsvertering. Hiervoor is er
continu focus op innovatie, wat betekent dat je komt te werken in een dynamische organisatie.

Om de droom waar te maken is De Maag Lever Darm Stichting op zoek naar een bevlogen
Relatiemanager Bijzondere Giften.

RELATIEMANAGER BIJZONDERE GIFTEN (32 – 40 uur)
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de fondsenwerving
strategie voor grote gevers en nalatenschappen en laat je de fondsenwerving inkomsten groeien. Dit
doe je door particuliere major donors en (potentiële) erflaters te werven en behouden.
Als relatiemanager werk je zelfstandig in de kaders van je functie. Je krijgt veel vrijheid om deze
kaders succesvol in te vullen. Daarnaast werk je nauw samen met collega’s binnen jouw routeteam
en het vakteam Fondsenwerving. Je hebt regelmatig contact met de projectleiders en collega’s van
de andere teams om samen tot resultaat te komen. Je rapporteert aan de Aanvoerder Impact.
Wat ga je doen?
• Je ontwikkelt strategie en beleid voor de werving en het behoud van major donors en
(potentiële) erflaters.
• Je gaat, samen met je collega’s, aan de slag met de fondsenwerving plannen. Hiervoor initieer
en coördineer je de uitvoer van het beleid en de on- en offline wervingsactiviteiten.
• Je gaat relaties aan met particuliere major donors en (potentiële) erflaters en weet hen te
binden aan de organisatie.
• Je bent de verbindende factor tussen de verschillende teams en je relaties. Je weet de slag
te maken van de inhoud naar wervende proposities.
• Je signaleert en werkt aan verbetermogelijkheden waarmee je de binding van je relaties aan
de organisatie kunt versterken.
• Je bent aanwezig bij in- en externe bijeenkomsten en kan hier succesvol netwerken.
• Je analyseert de resultaten van je activiteiten en voert hier verbeteringen op door.
• Samen met je collega’s zet je (online) campagnes en mailings uit.
• Je onderhoudt contact met (externe) partners.
Wat breng jij mee?
• Je hebt HBO werk- en denkniveau.
• Je hebt ervaring met relatiemanagement, bij voorkeur met particuliere donateurs.
• Ervaring bij een goed doel is een pré, maar geen harde eis.
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hebt ervaring met CRM-systemen zoals Salesforce.
voelt je thuis in een dynamische organisatie waar je projectmatig te werk gaat.
kan goed presenteren en hebt een vlotte pen.
bent flexibel, ondernemend en denkt in oplossingen.

Wat biedt De Maag Lever Darm Stichting?
• De kans om een bijdrage te leveren aan de strijd voor een gezonde spijsvertering in
Nederland.
• Een salaris van tussen de €3.500,- en €4.200,- bruto per maand (op basis van 40 uur).
Afhankelijk van kennis en ervaring.
• 8% vakantie toeslag, 30 vakantiedagen en een goede pensioenregeling.
• De mogelijkheid om hybride te werken. Hiervoor ontvang je een thuiswerkvergoeding en NSBusiness Card.
• Een telefoon(vergoeding) en laptop.
• Een hecht team van in totaal 40 mensen. Er heerst een informele werksfeer, want hoe serieus
het werk ook is; een glimlach staat iedereen het beste!
• De overeenkomst is voor 1 jaar, met uitzicht op verlenging als we beide enthousiast zijn over
de samenwerking.
Enthousiast?
Nassau Fundraising (vanaf hier: Nassau) doet de werving en selectie van deze functie. Je kunt tot en
met dinsdag 19 juli reageren op deze functie door je cv en motivatie te sturen aan Dorit Peters via
dorit@nassau.nu. Als je eerst extra informatie wilt, neem dan contact op met Nassau via 020-5206555.
Een eerste kennismakingsgesprek vindt plaats op vrijdag 22 juli op het kantoor van Nassau in
Amsterdam. De tweede ronde vindt plaats op 26 juli op het kantoor van De Maag Lever Darm Stichting
in Amersfoort. 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.
Let op: mocht de ideale kandidaat zich eerder melden dan bovengenoemde deadline, dan kan het
wervingsproces eerder worden stopgezet.
Over De Maag Lever Darm Stichting
Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is de droom van de Maag Lever Darm Stichting. Twee
miljoen Nederlanders kampen dagelijks met schaamte, pijn, angst of onmacht door
spijsverteringsaandoeningen. Voor hen werken wij aan oplossingen. Dat doen we samen met artsen,
onderzoekers, wetenschappers, patiënten en hun naasten, donateurs en vrijwilligers. En natuurl ijk
met al onze medewerkers die zich dagelijks inzetten om de droom van de Maag Lever Darm Stichting
te realiseren. Persoonlijk, ondernemend, eigenwijs en nieuwsgierig zijn hierbij onze kernwaarden.
Wij strijden voor een gezonde spijsvertering voor iedereen. Doordat alle Nederlanders de kracht van
de spijsvertering leren kennen als motor van hun gezondheid. Door toegang tot slimme
vroegdiagnostiek mogelijk te maken en ziektes eerder op te sporen. En door mensen met
spijsverteringsklachten te helpen taboes te doorbreken en met hen te strijden voor een betere
kwaliteit van leven. Wij geloven dat grip op de spijsvertering zorgt voor meer gezonde levensjaren
en een betere kwaliteit van leven.

