VIER VOETERS is de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie voor dieren die onder directe menselijke
invloed staan, het leed van dieren blootlegt, dieren in nood redt en ze beschermt. Zij streven naar
een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip behandelen. Met duurzame
campagnes en projecten richt VIER VOETERS zich op gezelschapsdieren, waaronder zwerfhonden en katten, productiedieren en wilde dieren die onder slechte omstandigheden worden gehouden of zich
in ramp- en conflictgebieden bevinden. Een aantal voorbeelden van projecten waar zij zich dit
moment voor inzetten en mee bezig houden:
•

•
•

VIER VOETERS zet zich in voor een einde aan de handel in honden- en kattenvlees in ZuidoostAzië. Gestolen huisdieren en zwerfdieren worden op gruwelijke wijze geslacht. Afgelopen
jaar hebben ze verschillende slachthuizen kunnen sluiten, de eigenaren een alternatief voor
hun bestaan geboden en tientallen dieren direct gered en miljoenen op jaarbasis. In
verschillende provincies in Cambodja en Vietnam heeft VIER VOETERS zelfs al samen met de
overheid een verbod tot stand kunnen brengen.
VIER VOETERS heeft een eigen opvang met intensieve zorg voor grote katachtigen in Friesland.
VIER VOETERS richt zich in Nederland onder meer op de online illegale puppyhandel, de
transitie naar plantaardig voedsel en de productie van diervriendelijke kleding en textiel.

Kortom, hun inzet voor dieren doet ertoe: in Nederland zijn ze nog niet zo groot, maar wereldwijd
wel, en in Nederland groeien ze sterk. VIER VOETERS heeft de afgelopen jaren met succes een nieuwe
koers ingezet. Voor de aansturing van een klein, betrokken team is VIER VOETERS daarom nu op zoek
naar een

HOOFD MARKETING COMMUNICATIE & FONDSENWERVING (32 – 40 UUR)
Het team (zeven personen) bestaat uit drie fondsenwervers, een datamanager en drie
communicatiemedewerkers. Binnen Nederland wordt nauw samengewerkt met de programma
collega’s en binnen FOUR PAWS International met diverse marketing, communicatie en
fondsenwervingsteams. Er zijn korte directe lijnen en je rapporteert rechtstreeks aan de directeur
Nederland.
Wat ga je doen?

•
•
•
•
•
•

Je stuurt op inspirerende wijze het team aan;
Je ontwikkelt (samen met het team) de communicatie- en fondsenwervingsstrategie en zorgt
voor de uitvoering en evaluatie;
Je wordt verantwoordelijk voor de integratie van de programma-inhoud met communicatie
en fondsenwerving in geïntegreerde campagnes waarmee het publiek gemobiliseerd wordt
Je beheert de begroting van jouw units, zowel qua inkomsten als uitgaven
Je bent meewerkend voorman/vrouw en houdt de grote lijnen in de gaten;
Je geeft richting aan het team, je coacht, zorgt voor structuur en verbinding en zoekt
synergie;

•

Je zorgt voor een goede en heldere samenwerking met de internationale teams van FOUR
PAWS international.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een HBO werk en denkniveau;
Je hebt ruime ervaring en gedegen kennis op het gebied van fondsenwerving;
Je staat stevig in je schoenen, bent een echte verbinder en teambuilder;
Je werkt met voorwaartse energie, bent eerlijk en realistisch;
Je hebt bij voorkeur enige leidinggevende ervaring of de persoonlijkheid en ambitie om je dit
eigen te maken.

Wat biedt VIER VOETERS?
VIER VOETERS is een internationale organisatie die sterk groeit, volop in beweging is en echt een
verschil maakt voor dieren. Je krijgt de mogelijkheid om je samen met het team in te zetten om
dieren een beter leven te geven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De functie is voor 32 – 40 uur per week;
Er is veel vrijheid en zelfstandigheid en volop ruimte voor nieuwe ideeen;
Het salaris ligt tussen € 4.139 - € 4.678 obv 40 uur afhankelijk van kennis en ervaring;
Deelname aan pensioenregeling bij Brand New Day. VIER VOETERS betaalt 100% premie;
Een contract voor 1 jaar, met intentie tot verlenging bij wederzijdse tevredenheid;
Mogelijkheid tot 50% remote werken;
Een laptop en werkplek benodigdheden voor thuis;
Volop leer-/ en groeimogelijkheden;
Een fijne werkplek in Amsterdam in een kantoor dat hondvriendelijk is en goed bereikbaar met
het openbaar vervoer.

Enthousiast?
Reageer dan direct! Nassau doet de werving en selectie van deze functies. Je kunt tot en met vrijdag
8 juli 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 gerust contact op met Nassau via
020-5206555. Uiterlijk woensdag 13 juli hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Een eerste kennismakingsgesprek vindt plaats op dinsdag 19 juli op het kantoor van Nassau in
Amsterdam. De tweede en derde ronde vinden plaats op 25 en 26 juli 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.

