Vacature Fondsenwerver / Projectleider (M/V)
Deeltijd, tijdelijk, onbezoldigd

Realisatie Inloophuizen
De Rogier Hulst Foundation is op zoek naar een bevlogen ‘uitvoerend ambassadeur’ die de functie van fondsenwerver en
projectcoördinator
combineert, ten behoeve van het realiseren van inloophuizen voor jongeren
van 11 tot 25 jaar.
Kernwoorden om een ‘Roger That Huis’ te typeren zijn: laagdrempelig, binnen zonder afspraak, interessant aanbod activiteiten,
eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling talenten, en versterking mentale weerbaarheid, intensieve multidisciplinaire
samenwerking achter de schermen, betrokkenheid van jeugd en rolmodellen.
Voor deze tijdelijke functie zoeken we een persoon die ‘dingen voor elkaar krijgt’ en die met zijn/haar kwaliteiten het project
vaardig kan leiden. Die de ambitie heeft om de visie en missie van dit unieke concept van ‘inloophuizen voor en door jongeren’’
op diverse plaatsen in Nederland tot stand te brengen en er een sterk merk van kan maken, in nauwe samenwerking met een
kernteam, jongeren en lokale stakeholders.

Gewenste eigenschappen/vaardigheden:
●

Ondernemend

●

Netwerker pur sang

●

Bevlogen (aanstekelijk enthousiast)

●

Integer

●

Vernieuwend (pionieren)

●

Overzicht en samenhang kunnen bewaken

●

‘Hands on’ en vasthoudend

●

●

Doortastend en vindingrijk

Uitstekende communicatieve vaardigheden
(mondeling, schriftelijk, presentatie)

Eisen m.b.t. de functie:
●

Onderschrijven van de ambitie en identiteit van de Rogier Hulst Foundation

●

Minimaal 5 -7 jaar relevante werkervaring

●

○

Ruime ervaring met het leiden van projecten en/of implementeren van concepten

○

Ervaring met fondsenwerving

○

Voldoende kennis over de werkvelden die relevant zijn voor het project: onderwijs, zorg en hulp aan
jongeren. Concrete werkervaring in betreffende branches is een pré.

Gewend om ‘op tijd’ en ‘boven’ verwachting zaken op te leveren

●

Tenminste 4 dagdelen per week beschikbaar (0.4 fte)

●

Beschikbaar vanaf september 2019 tot en met februari 2020 (met mogelijkheid tot verlenging)

Kerntaken:
●

Het werven van fondsen, vinden van financieringsbronnen, zodat het initiatief voor minimaal 4 jaar zijn waarde in de
praktijk kan bewijzen;

●

Het doorontwikkelen, laden en bewaken van het merk, inclusief identiteit en huisstijl.
(Roger That Huizen is nu nog een werktitel).

(https://www.rogierhulstfoundation.nl/roger-that-project).
●

Het selecteren van partners (zoals bestaande initiatieven die overlap tonen met de geformuleerde missie en visie),
waarmee overeenstemming kan worden bereikt om op korte termijn (door) te ontwikkelen tot Roger That Huis.

Vergoeding:
De functie is bij aanvang onbezoldigd van aard met als beoogd perspectief dat vanuit de te werven fondsen een marktconform
honorarium kan worden betaald. Tot het moment waarop de benodigde fondsenzijn toegekend, zal een vrijwilligersvergoeding
worden betaald. Tevens zullen de reiskosten worden vergoed.

Interesse:
Voor meer informatie, inclusief de uitgewerkte missie en visie voor de inloophuizen kun je terecht bij:
Astrid van Vugt (rogierhulstfoundation@gmail.com : Tel: 06-3000 8695) of Paul Thijssen (paulamthijssen@gmail.com
Tel: 06-201 34 929)

