
VACATURE FONDSENWERVER 

Missing You vzw is een organisatie voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
(van 6 tot 30 jaar) die iemand verloren zijn. Onze werking strekt zich uit over alle Vlaamse 
provincies. Onze activiteiten, hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers, bestaan uit het 
begeleiden van lotgenotencontact in maandelijkse rouwgroepen, op de jaarlijkse 
ontmoetingsdag en ons jaarlijks rouwkamp in de zomervakantie. Daarnaast willen we ook het 
maatschappelijke taboe rond rouw doorbreken en beschikken we ook over een educatief 
aanbod voor het persoonlijk en professioneel netwerk van jonge rouwenden, zoals familie, 
(toekomstige) leerkrachten, opvoeders, begeleiders, jeugdbewegingen enz.  Het aanbod voor 
lotgenoten wordt verwezenlijkt door onze vrijwilligers. Onze organisatie wordt aangestuurd 
door de Raad van Bestuur en de dagelijkse werking wordt gedragen door twee medewerkers: 
de algemene coördinator en de vrijwilligerscoördinator.  

Missing You blijft groeien en bloeien in aanbod, vrijwilligers en ambitie en net daarom willen 
wij onze werking en medewerkersteam versterken met een commercieel en fondsenwervend 
talent. We zoeken een m/v/x met een stevige portie commercieel talent. Je bent 
verantwoordelijk voor het uitbouwen en opvolgen van een beleid rond fondsenwerving, 
sponsoring, crowdfunding en merchandising.  

Profiel 

• Je kan je vinden in de visie en missie van Missing You. 
• Je hebt minimum 2 jaar ervaring binnen fondsenwerving en/of sales. 
• Je bent een geboren netwerker en je popelt om ambassadeur te worden voor Missing You. 
• Je bent een commercieel talent en deinst niet terug voor onderhandelen.   
• Je bent sterk resultaatgericht en durft bijsturen waar nodig. 
• Plannen, organiseren en operationele procesmatige opvolging zijn jouw tweede natuur. 
• Je handelt proactief, hebt zin om te innoveren en te ondernemen. 
• Je neemt een zelfstandige en coördinerende rol op binnen fondsenwerving maar wordt blij 

van samen met anderen doelen te realiseren. 
• Je denkt graag creatief na over fondsenwervingsacties en –materiaal en hebt hierbij 

voldoende aandacht voor de ethische en/of ecologische gevolgen. 
• Je bent een geboren schrijver, waarbij je zakelijke en sociaalvoelende beschrijvingen 

moeiteloos kan combineren. 
• Ervaring met subsidiedossiers schrijven is zeker een plus. 

Taakomschrijving 

• Je werkt op korte termijn een specifiek fondsenwervingsbeleid uit en vertaalt dit naar een 
strategisch actieplan om dit in de praktijk te realiseren. 

• Je beheert alle fondsenwervingsdossiers nauwgezet en volgt alle operationele processen 
grondig op. 

• Je doet aan prospectie om interessante fondsenwervingskanalen en -partners te identificeren. 
Je brengt contacten in kaart, bouwt een netwerk van potentiële donateurs uit en onderhoudt 
de contacten. Vanuit jouw ambassadeurschap zet je Missing You verder mee op de kaart. 



• Je volgt de vooropgestelde meerjarenplannen en beleidsdoelstellingen nauwkeurig op, stuurt 
bij waar nodig en ontwikkelt op lange termijn een meer geïntegreerde aanpak binnen 
fondsenwerving. 

• Je werkt samen met de algemene coördinator en verschillende teams van vrijwilligers 
(financiën, administratie, externe communicatie & marketing)  

• Je stuurt een team van vrijwilligers aan en coördineert de administratieve en logistieke 
aspecten verbonden aan de fondsenwerving: jaarplanning, rapportering, verkoopcijfers enz. 

• Je communiceert en rapporteert de resultaten aan de coördinator en/of Raad van Bestuur. 

Aanbod 

• Een afwisselende, zingevende job.  
• Een fijn team met 2 collega's. 
• Standplaats in centrum Gent. 
• Mogelijkheid tot telewerk. 
• Minimum halftijds contract (voltijds is bespreekbaar) bepaalde duur (met optie vast)  
• Flexibele werkdagen en glijdende uren 
• Arbeidsvoorwaarden en verloning volgens PC 329.  

Relevante anciënniteit wordt in rekening genomen. 
• Terugbetaling openbaar vervoer of fietsvergoeding woon-werkverkeer. 
• Indiensttreding zo snel mogelijk. 

 

Solliciteren met cv en motivatiebrief kan tot en met 23 juni 2021 via 
vacature@missingyou.be  

Heb je vragen over de functie of onze werking? Stel deze dan ook via 
vacature@missingyou.be  
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