VACATURE FONDSENWERVER

“Durven, doen!”
Leven op de grens van land en water. Dat is het verhaal van Nederland en de Nederlanders.
Al eeuwen lang. Vandaag de dag zijn we niet voor niets toonaangevend in de wereld op het
gebied van watermanagement.
Erfgoedpark Batavialand is een nieuw Erfgoedpark aan de Lelystadse kust dat is ontstaan uit
een integratie van Nieuw Land, de Bataviawerf en het Maritiem Depot van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Die nieuwe levensfase biedt Batavialand de unieke kans om dat
indrukwekkende nationale verhaal van het leven op de grens van land en water aan een
breder publiek te gaan tonen.
Ter uitbreiding van ons team zijn we per direct op zoek naar een

FONDSENWERVER (1 fte)
Wat kunt u verwachten :
Batavialand is met zijn diverse attracties een eldorado voor het grote binnen- en
buitenlandse publiek dat vermaak en beleving wil combineren met cultuur en educatie.
Om onze ambities te kunnen verwezenlijken zijn cultureel ondernemerschap en
commerciële participatie nodig. De nieuw aan te stellen Fondsenwerver draagt bij aan een
sterke positionering van Batavialand en is verantwoordelijk voor een groei aan inkomsten
door het bestaande relatienetwerk te onderhouden en actief fondsen, partners en
sponsoren te werven alsmede het donateursbestand te vergroten.
Uw taken:






U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie op en het
implementeren van een meerjarig fondsenwervingsbeleid;
U signaleert nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor de
culturele sector om kansen te creëren voor creatieve fondsenwerving;
U verricht marktonderzoek naar potentiële relaties en analyseert de uitkomsten ten
behoeve van de fondsenwervingsstrategie;
U werft en selecteert samenwerkingspartners voor de uitvoering van specifieke
activiteiten;
U onderzoekt de fondswaardigheid van projecten, evenementen of activiteiten en
adviseert over passende strategieën;








U schrijft (fonds)aanvragen en dient deze in bij stichtingen, fondsen en overheden en
fungeert als procesbewaker;
U bent in staat een jaarplan fondsenwerving te ontwikkelen met realiseerbare
targets;
U participeert in relevante netwerken en verzorgt briefings aan externen waaronder
stakeholders zoals pers en media;
U vertegenwoordigt Batavialand op uw vakgebied in nauwe samenwerking met de
directeur in de publieke media en in relevante netwerken;
U bent verantwoordelijk voor het relatiebeheer met betrekking tot de donateurs van
Batavialand en u benadert actief potentiële donateurs;
U rapporteert aan de directeur.

Wat verwachten wij van u:











HBO+/WO niveau
Tenminste 5 jaar ervaring met fondsenwerving
Werkervaring in de cultuursector
Ervaring met projectmatig werken
U bent een inspirator
U bent resultaat- en marktgericht
U communiceert effectief, zowel mondeling als schriftelijk
U bent ondernemend
U heeft een flexibele instelling
U kunt goed uit de voeten met onze gedragsregels:
o Wij zijn trots op ons vakmanschap en delen onze kennis graag
o Wij behandelen iedereen vriendelijk, open en gastvrij en zetten net een
stapje meer
o Wij nemen verantwoordelijkheid voor wat wij doen
o Wij mogen fouten maken en leren hiervan
o Wij zijn gericht op resultaat
o Wij zijn ons bewust van de noodzaak een verantwoorde
prijs/kwaliteitverhouding te realiseren

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden u een boeiende, uitdagende en zelfstandige functie in een inspirerende
omgeving. De aanstelling is vooralsnog voor de duur van een jaar. Het salaris is afhankelijk
van opleiding en ervaring; minimaal € 2.912,-- en maximaal € 3.810,-- (schaal 10 Museum
CAO) bruto per maand bij een 36-urige werkweek, exclusief 8% vakantietoelage en
eindejaarsuitkering.
Solliciteren
U kunt uw sollicitatie en cv voor 31 juli 2017 mailen naar Erfgoedpark Batavialand t.a.v. Coby
Hofstede, P&O manager: info@batavialand.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coby Hofstede, P&O manager, tel. nr 0616730351

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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