
 

VACATURE: FUNDRAISING OFFICER  
(24-32 uur p/w) 
 
Ben jij onze nieuwe fondsenwervende collega voor de afdeling projecten? In deze functie kun je jouw 
commercieel en inhoudelijke talent inzetten om seksuele exploitatie van kinderen tegen te gaan. Je bent 
actief op het gebied van relatiemanagement en het aanschrijven van nieuwe vermogensfondsen en 
institutionele donoren. Hierbij valt te denken aan de kleinere familiefondsen tot aan filantropen, en van 
overheids- en EU-fondsen tot de grote private vermogensfondsen. Dit met de doelstelling om zoveel mogelijk 
grote meerjarige donoren te verbinden aan Free a Girl en het opzetten van een basis van kleinere fondsen 
waardoor de voortgang van het project portfolio van Free a Girl altijd gewaarborgd is.  
 
Free a Girl streeft een wereld na zonder seksuele uitbuiting van kinderen. We 
geven meisjes die zijn opgesloten hun vrijheid terug. We richten ons op de 
ergste vormen van seksuele uitbuiting, zoals de Indiase bordelen, de dancing 
bars in Nepal en de Braziliaanse favela’s waar duizenden meisjes worden 
misbruikt. Wij zijn werkzaam in Bangladesh, Brazilië, China, India, Irak, Laos, 
Nederland, Nepal en Thailand. Inmiddels heeft Free a Girl bijgedragen aan de 
bevrijding van meer dan 5.000 meisjes. Free a Girl is een actiegerichte 
organisatie. Het team van Free a Girl in Nederland bestaat uit 9 
medewerkers.   
 

Free a Girl is per direct op zoek naar een Fundraising Officer met tevens kennis van en ervaring met PMEL 
(Planning, Monitoring, Evaluation & Learning). Hierin werk je nauw samen met drie andere programma 
medewerkers. Je rapporteert aan de manager van de projectenafdeling.  
 
TAKEN  

- Opstellen van projectvoorstellen voor fondsenwerving  
- Het werven van institutionele en vermogensfondsen in binnen- en buitenland. 
- Het schrijven van periodieke rapportages voor verschillende fondsen.  
- Relatiemanagement. 
- Het coördineren van alle fondsenwervende activiteiten per programma. 
- Samenwerken met projectenafdeling in opzetten van aanvragen met name met de PMEL collega 
- Samenwerking met fondsenwerver Free a Girl USA. 
- Organisatie representeren in relevante netwerken, bijeenkomsten en bij partners. 
 
FUNCTIE-EISEN  
- Ruime ervaring met fondsenwerving (binnen de NGO sector) en aantoonbare successen kunnen 

aantonen. 
- Een bestaand netwerk meebrengen binnen institutionele en vermogensfondsen. 
- Incidenteel willen reizen (binnen Europa met name voor relatie opbouw).  
- Een afgeronde relevante opleiding op WO niveau. 
- Kennis van en affiniteit met het onderwerp seksuele exploitatie van kinderen.  
- Uitstekende taal- en schrijfvaardigheid en presentatietechniek in het Nederlands en Engels. 
- Goede interculturele communicatievaardigheden. 
- Kunnen werken met Salesforce is een pre (geen vereiste). 



 
COMPETENTIES  
- Communicatief vaardig; goed in het schrijven van voorstellen en gewend om vanuit een open houding 

samenwerking te zoeken met interne en externe contacten.  
- Resultaatgericht; vaardigheid in het maken en geven van succesvolle presentaties. 
- Zelfstandig; in staat zijn om proactief taken op te pakken, doelen te stellen en daaraan inhoud te 

geven. 
- Systematisch; nauwkeurig in gedetailleerd werken en daar effectief mee omgaan.  

 
AANBOD 
- Uitdagende programma’s 
- Een dynamische en flexibele werkomgeving 
- Veel verantwoordelijkheid 
- Halfjaarcontract op basis van 24-32 uur, met mogelijkheid tot verlenging  
- Een marktconform salarispakket welke valt binnen schaal 10 van het BBRA (min. € 2.756,75 – max. € 

4.430,97)  
 
Tot slot verwijzen wij naar de Child Safeguarding Policy welke te vinden is op de website. Veiligheid van 
kinderen staat bij Free a Girl voorop. Daarom vragen wij alle medewerkers om de Child Safeguarding Policy 
te ondertekenen en de gedragscode na te leven. Daarnaast verplicht Free a Girl alle medewerkers om een 
Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren bij de start va de aanstelling. 
 
Voor meer informatie kun je bellen met Harriet Aans (06-83216550). Wij zien je sollicitatie (motivatie en 
CV) graag uiterlijk 12 september 2021 tegemoet via info@harrietaans.com  


