
 

 

 

Al meer dan 30 jaar helpt Wereld Dorpen voor Kinderen kinderen ontsnappen uit een leven vol 

armoede. 

Wij geloven dat een betere wereld begint met goed onderwijs. Ieder kind moet kunnen leren 

en zich ontwikkelen, moet kunnen dromen en heeft recht op een mooie toekomst. Ook als je 

bent opgegroeid in extreme armoede. 

Al meer dan 30 jaar werken wij met een klein, maar gedreven team aan een betere toekomst 

voor kinderen in armoede wereldwijd. Vanuit het kantoor in Amsterdam werven wij fondsen 

waarmee wij de programma’s van de Zusters van Maria in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, 

Brazilië, Honduras en Tanzania financieren. In de Werelddorpen krijgen de kinderen een veilig 

onderdak, liefdevolle zorg en goed onderwijs. Ze leren een vak waarmee ze later een goede 

baan kunnen krijgen en in hun eigen levensonderhoud voorzien. 

Dankzij de steun van onze donateurs kan Wereld Dorpen voor Kinderen zich iedere dag 

inzetten om de cirkel van armoede te doorbeken. Voor ons kantoor in Amsterdam zijn wij per 

direct op zoek naar een enthousiaste, positief ingestelde en proactieve allround  

PROJECTMANAGER FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE  

(40 UUR, 32 – 36 UUR IS BESPREEKBAAR) 

Wat ga je doen? 

Als Projectmanager fondsenwerving en communicatie ga je werken aan de uitvoering van ons 

fondsenwervingsprogramma. 

• Je verbetert bestaande campagnes, bedenkt en bouwt nieuwe campagnes om donateurs te 

werven. 

• Je zet hiervoor verschillende kanalen in zoals DM, EM en TM.  

• Je zorgt voor een goede samenwerking met de bureaus waar Wereld Dorpen voor Kinderen 

mee samenwerkt. 

• Je beheert de giften en donateurs in ons CRM-systeem en bent verantwoordelijk voor 

rapportages en analyses van onze data. 

• Je onderhoudt en beheert onze website en social media. Je schrijft nieuwsberichten, blogs 

en artikelen voor de website. Voor onze social media maak je content waarmee je volgers 

actief en betrokken houdt en onze belangrijkste kanalen laat groeien. 

• Je helpt mee met het schrijven van teksten voor DM, nieuwsbrieven, jaarverslagen, folders 

en andere publicaties. 

• Je bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en houdt je kennis op peil. 

Wat biedt Wereld Dorpen voor Kinderen?  

• Een uitdagende en afwisselende functie voor 40 uur per week (32 tot 36 uur is bespreekbaar) 

met veel vrijheid en zelfstandigheid mogelijkheden tot ontwikkeling; 

• Je komt te werken bij een ambitieuze organisatie met een positieve en informele werksfeer, 

met gedreven en enthousiaste collega’s die het verschil willen maken voor kinderen in 

armoede wereldwijd; 



 

• Je krijgt een aantrekkelijk en breed takenpakket met 

ruimte voor nieuwe ideeen en eigen inbreng; 

• Het salaris ligt tussen € 2.700,- en € 3.500,- op basis van een fulltime contract (40 uur is 

fulltime) afhankelijk van opleiding en ervaring. Plus vakantietoeslag en pensioenvergoeding;  

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

• Je gaat werken in een klein en hecht team op een mooie locatie in Amsterdam met ook de 

mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken. 

Wat breng je mee? 

• Wij zoeken een enthousiaste en proactieve collega met wie het fijn samenwerken is. Je bent 

flexibel, stressbestendig en kunt snel schakelen.  

• Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond of werkervaring op vergelijkbaar niveau. 

Ervaring als fondsenwerver is een pré;  

• Je bent creatief en resultaatgericht; 

• Je hebt affiniteit met cijfers en data. Je bent analytisch ingesteld en werkt nauwkeurig; 

• Je kunt jezelf goed uitdrukken in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. 

Enthousiast? 

 

Reageer dan direct! Nassau doet de werving en selectie van deze functie en we nemen hier goed de 

tijd voor. Je kunt tot en met maandag 27 maart reageren op deze functie door je cv en motivatie te 

verzenden aan Berty Bannor via berty@nassau.nu. Als je eerst extra informatie wilt, neem dan contact 

op met Nassau via 020-5206555. 

Wacht niet te lang met reageren, want we sluiten de procedure zodra we de juiste kandidaat hebben 

gevonden! 

Ben je inderdaad enthousiast, dan plannen we graag zo snel mogelijk een eerste 

kennismakingsgesprek met je in, wellicht al in februari. Dit gesprek vindt plaats op het kantoor van 

Nassau in Amsterdam. De tweede ronde vindt plaats in week 15 op het kantoor van Wereld Dorpen 

voor Kinderen in Amsterdam. We willen je vragen om alvast rekening te houden met deze datum. 

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