CARE Nederland is op zoek naar een

Een Vestigingsmanager Face to Face fondsenwerving (fulltime / 38 uur)
Ben jij een ambitieuze en gedreven fondsenwerver die bij wil dragen aan een wereld zonder
armoede? Vind jij het leuk om verantwoordelijk te zijn voor de werving van nieuwe donateurs
via face to face? Dan zoeken wij jou!
Waarom CARE Nederland?
Wij zijn CARE Nederland, onderdeel van CARE, een internationale ontwikkelingsorganisatie actief
in 100 landen wereldwijd. Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede
Wereldoorlog, zetten we ons inmiddels al 75 jaar in voor hen die dat het hardst nodig hebben.
CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter
bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dit doen we door noodhulp te
verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren.
Daarnaast maken we gemeenschappen weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering en
natuurgeweld. Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en
gemeenschappen bepalen we wat nodig is en wat werkt. Want alleen samen bereiken we
duurzame resultaten.
Wat ga je doen?
Als vestigingsmanager ben je volledig verantwoordelijk voor het opzetten en runnen van een
vestiging voor Face to Face fondsenwerving voor CARE Nederland. Concreet houdt dat in dat je
verantwoordelijk bent voor: het opzetten van een team, de betrokkenheid van dit team bij CARE
Nederland, de coaching van jouw team, alle faciliteiten op de vestiging en het resultaat.
Je bent het gezicht van CARE Nederland voor jouw team. Je werkt rechtstreeks voor een goed
doel, en ziet dus direct wat het effect is van jouw behaalde resultaten! Daarbij mag je al je
creativiteit kwijt in deze functie.
Als vestigingsmanager start je met het rekruteren van (om en nabij) 10 tot 20 face to face
ambassadeurs. Deze ambassadeurs geef jij training en gaan dan voor jou aan de slag. Jij bent
verantwoordelijk voor de persoonlijke groei en resultaten van de mensen in jouw team, je coacht
en geeft trainingen om deze groei te bewerkstelligen. Daarbij bedenk jij samen met de F2F
Fondsenwerver de campagnes, de bijbehorende proposities en attributen. Jij bent
verantwoordelijk voor het neerzetten van een cultuur waarin kwaliteit en ambassadeurschap
voorop staat. Op het moment dat de vestiging voldoende is gegroeid neem je een salescoach aan
en starten we mogelijk een tweede vestiging op.
Wat maakt jou een goede Face to Face vestigingsmanager?
Een ambassadeur, een doorzetter en een teamspeler. Je streeft ernaar om altijd het beste
resultaat neer te zetten met je team, met kwaliteit voorop. Ook wil je je graag blijven ontwikkelen
en durf je nieuwe dingen te proberen. Met jouw continue energie én kennis van sales motiveer
en inspireer je jouw team om te groeien, je bent niet bang om beslissingen te nemen en houdt
je hoofd koel als het druk is. Je hebt grote affiniteit met fieldmarketing en werkt graag met jonge
mensen.
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Je hebt HBO werk- en denkniveau
Je hebt minimaal twee jaar leidinggevende ervaring
Je hebt ervaring en grote affiniteit met fieldmarketing en sales
Pré is als je al vestigingsmanager bent geweest bij een soortgelijk bureau, maar zeker geen
vereiste
Je houdt ervan om met jonge zelfverzekerde salesmensen te werken en weet hoe je ze kunt
motiveren en inspireren
Je bent enorm leergierig en hebt een goede dosis enthousiasme
Je zet je graag in voor een betere wereld/ hebt affiniteit met ontwikkelingssamenwerking.
Affiniteit met onze kernwaarden: Respect, Betrouwbaarheid, Betrokkenheid en Kwaliteit.

CARE heeft een zero tolerance beleid ten aanzien van seksuele uitbuiting en misbruik en
kindermishandeling en neemt alle zorgen en klachten over seksuele uitbuiting en misbruik en
kindermishandeling waarbij CARE-medewerkers en aanverwant personeel betrokken zijn,
serieus.
Wat biedt CARE Nederland?
• Tijdelijke aanstelling van 6 maanden (met eventueel mogelijkheid tot verlenging).
• Een marktconform salaris en opleidingsmogelijkheden binnen een organisatie die
wereldwijd impact realiseert op het gebied van armoedebestrijding en gelijkheid.
• Een enthousiast, gezellig team.
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het gezochte profiel, dan kun je via deze
link je sollicitatie versturen vóór 30 september 2020 naar:
https://cvselectie.net/vestigingsmanager-face-to-face-fondsenwerving
Voor meer informatie, neem contact op met Eva Boumans (boumans@carenederland.org) .
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EU werkvergunning is een vereiste voor deze positie.
Zolang de vacature nog zichtbaar is blijft reageren mogelijk.
Voor meer informatie over CARE Nederland kun je onze website bezoeken:
www.carenederland.org

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

