	
  	
  

Zoek jij een inspirerende vrijwilligersfunctie bij een jonge en creatieve organisatie zoals Blue
Ribbon dan hebben wij misschien een dynamische vrijwilligersfunctie voor jou.
Stichting Blue Ribbon is een fondsenwervende organisatie die gezonde mannen, hun
partners en omgeving bewust wil maken van het risico van prostaatkanker. Zij wil dit bereiken
door de kennis over de prostaat en prostaatkanker te vergroten en het taboe omtrent dit
onderwerp te doorbreken. Uiteindelijk beoogt Blue Ribbon vroegtijdige herkenning van de
symptomen van prostaatkanker te bevorderen en zo het aantal mannen dat er aan sterft te
verminderen. Blue Ribbon kenmerkt zich door een open en informele sfeer waar met lage
kosten en met focus gewerkt wordt aan de beoogde doelstelling. Als vrijwilliger ben je een
daarom een belangrijk en onmisbaar onderdeel van onze organisatie.
Wij zijn dringend op zoek naar een:

Landelijke Coördinator Fondsen Werving ( vrijwilliger)
Doel
Jij geeft inhoud aan en coördineert de Fondsen werving binnen Blue Ribbon.
Plaats in Blue Ribbon
De coördinator werkt samen met het bestuurslid verantwoordelijk voor Fondsenwerving. De
coördinator wordt bijgestaan worden door de Regionale Vrijwilligers.
Hoofdtaak
Als Coördinator Fondsenwerving ben je het aanspreekpunt voor het aanmelden, ontwikkelen
en afronden van zowel landelijke als regionale acties. Hierbij treedt je proactief op en boor je
netwerken aan.
Als Landelijk Coördinator ben je betrokken bij het opzetten van een team van regionale
vrijwilligers voor de fondsenwerving. Je bent een commerciële en creatieve organisator die
zowel zelfstandig als binnen een team kan werken. Daarnaast ben je stressbestendig, flexibel
en communicatief vaardig.
Bij deze functie werk je vanuit huis en op locatie. Tevens neem je actief deel aan
vergaderingen die door het bestuur geïnitieerd worden en organiseer je zelf de bijeenkomsten
die vanuit de coördinatiefunctie noodzakelijk geacht worden.
Functie-inhoud
•
Coördineren van de Fondsenwervingsactiviteiten.
•
Proactief benaderen van de zakelijke markt.
•
Opzetten van een team van Regionale Vrijwilligers Fondsenwerving.
•
Aansturen van Regionale Vrijwilligers voor Fondsenwervingsactiviteiten.

Vertalen van het landelijk vastgestelde beleid op het gebied van fondsenwerving
naar de regio.
Financiële afwikkeling van de acties.
Beheren van het promotiemateriaal zoals folders, video's, materiaal voor
presentaties, standbouw en merchandiserartikelen t.b.v. fondsenwerving.
Meehelpen met landelijke acties die worden uitgezet in de regio.
Aansturen van Regionale Vrijwilligers voor Fondsenwervingsactiviteiten.
Maakt met de Landelijke Vrijwilligers coördinator een ‘Fondsenwervingvrijwilligersplanning’ waarin de (toekomstige) vrijwilligersbehoefte op dit gebied
van Blue Ribbon staat beschreven en maatregelen worden voorgesteld om
ervoor te zorgen dat in deze behoefte kan worden voorzien.
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Jouw profiel
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Ondernemende netwerker
Communicatief en sociaal vaardig en in staat anderen te inspireren
Je kunt anderen overtuigen en motiveren om (financiële) middelen ter
beschikking te stellen aan onze organisatie
Verkoper
Organisator en improvisator
Vasthoudend
HBO werk en denk niveau

Tijdsbesteding
•
Informeel naar eigen invulling, schatting ca. 20 uur per maand.
Vergoeding; Op basis van gemaakte onkosten
Geïnteresseerd?
Stuur een kort C.V. met motivatie aan
Sandra Kingma – directeur Blue Ribbon
Sandra.kingma@blueribbon.nl
Voor meer informatie kun je ook bellen naar: 06-15209205

