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RELATIEMANAGER STICHTINGEN EN VERMOGENSFONDSEN 24 UUR P/W

Bouw jij mee aan een toekomst voor de allerarmsten? 
Huis, Thuis, Toekomst. Deze drie woorden symboliseren de aanpak van Stichting 
HomePlan. Wij zijn een ondernemende ontwikkelingsorganisatie die huizen 
bouwt voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Sinds de 
oprichting in 1997 zijn er al ruim 4.000 huizen gebouwd voor en met arme 
families. 

HomePlan is een kleine organisatie met grote ambitie. Vanuit ons kantoor in 
Breda werken we met een team van 3 medewerkers en 2 vrijwilligers intensief 
samen op het gebied van projecten en fondsenwerving. HomePlan werft fondsen 
bij bedrijven, stichtingen en vermogensfondsen en particulieren. Daarnaast 
organiseren we bouwreizen om donateurs een kijkje in de keuken te bieden. 
Door het vertrek van een collega zoeken wij een:

Als relatiemanager is het jouw belangrijkste uitdaging om stichtingen en 
vermogensfondsen als partner duurzaam te betrekken bij en te verbinden aan de 
missie en de projecten van Stichting HomePlan.

Functie-inhoud:
• Ontwikkelen en succesvol uitvoeren van het jaarplan voor stichtingen en 

vermogensfondsen voor Stichting HomePlan;
• Identificeren van nieuwe stichtingen en vermogensfondsen en deze aan 

Stichting HomePlan binden;
• Onderhouden bestaande relaties met stichtingen/vermogensfondsen om de 

inkomsten via deze kanalen duurzaam te verhogen c.q. te verduurzamen;
• Opstellen van op maat gesneden proposities in samenwerking met de 

projectverantwoordelijke;
• Schrijven van aansprekende projectvoorstellen die aansluiten bij de criteria 

van stichtingen/vermogensfondsen;
• Informeren van relaties over de voortgang van de door hen gesteunde 

projecten, het bewaken van  het rapportageproces en het verzorgen van 
rapportages;

• Betrokkenheid bij het eventueel opzetten van een relatiebijeenkomst.
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Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau;
• Minimaal 3 jaar werkervaring; bewezen ervaring in het opbouwen 

en duurzaam onderhouden van een relatienetwerk met 
samenwerkingspartners;

• Ervaring in het werken met financiële targets;
• Ervaring met relatiebeheer en fondsenwerving bij vermogensfondsen;
• Ervaring met het omzetten van complexe context in heldere projectplannen;
• Creatief in het verbinden van nieuwe partners aan Stichting Homeplan;
• Affiniteit met ontwikkelingshulp;
• Kennis en ervaring met  projectmanagement;
• Je werkt nauwkeurig en accuraat; 
• Je werkt graag samen met collega’s om een goed resultaat te behalen;
• Je bent collegiaal, we werken in een klein, hecht team en helpen elkaar waar 

nodig;
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 

(Nederlands en Engels).

Dit bieden we jou:
Zoek jij een baan waarin je écht een verschil kunt maken? Dan is dit de plek 
voor jou! In deze functie kun je jouw eigen ideeën en input uitstekend kwijt. Je 
ziet direct het resultaat van je inspanningen en je krijgt veel inspiratie door de 
resultaatverhalen uit onze projecten. Je hebt volop ontwikkelmogelijkheden 
en werkt met bevlogen en enthousiaste collega’s. Je salaris is afhankelijk van je 
werkervaring en opleiding. Het contract is voor een jaar met uitzicht op een vast 
dienstverband.  
 
Solliciteer:
Herken je jezelf in deze functie? Stuur je motivatie en CV naar Stichting 
HomePlan, t.a.v. Marike van Seeters via marike@homeplan.nl met als onderwerp 
‘Relatiemanager Stichtingen en Vermogensfondsen’. 
Heb je vragen? Bel gerust met Marike van Seeters (directeur) via 06 535 263 46.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


