
 

 

Organisatie 

MCNV is een Nederlandse INGO, die zich ontwikkelt naar een internationale netwerkorganisatie. 

MCNV ondersteunt duurzame ontwikkelingsprocessen in Zuid Oost Azië. Vanuit kantoren in Vietnam, 

Laos en Nederland werken wij aan gezondheidszorg, sociale inclusie, ondernemerschap & 

waardeketens en leefomgeving en klimaatsverandering. Alle activiteiten van MCNV zijn gericht op 

een duurzame verbetering van de positie van kansarme groepen in de samenleving. MCNV werkt 

met een budget van ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar. Dit budget wordt deels verkregen door 

donaties van ongeveer 5.000 trouwe donateurs, familie-, vermogens- en bedrijfsfondsen en uit 

institutionele bronnen als de EU.  

Taken 

De fondsenwerver is verantwoordelijk voor het werven en binden van donateurs, fondsen en andere 

partners/donoren aan de doelstellingen van MCNV. In 2017 is een nieuw 5-jaren strategieplan 

gelanceerd en is voor fondsenwerving een nieuwe koers uitgezet, waarbij we naast projectgelden 

ook zoeken naar grote gevers (club van 50), die de organisatie structureel ondersteunen.  

Om onze plannen te realiseren zijn we op zoek naar een:  

Senior relatiemanager/fondsenwerver 30 - 37,5 uur per week. 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de fondsenwervende strategie, gericht 

op versterking van de relaties met bestaande gevers en het vinden van nieuwe inkomstenbronnen. 

• Je onderhoudt de contacten met MCNV-donateurs, particulier en corporate; 

• Je ontwikkelt programma’s voor middelgrote gevers, major donors, Club van 50, schenken en 

nalaten, en verzorgt de bijbehorende activiteiten; 

• Je ontwikkelt nieuwe programma’s en activiteiten; 

• Je ontwikkelt persoonlijke relaties met onze particuliere gevers; 

• Je monitort, evalueert en rapporteert over de uitgevoerde activiteiten, inclusief de financiële 

voortgang; 

• Je werkt nauw samen met de collega’s (communicatie, financiën en het internationale 

acquisitie team) en rapporteert aan de directeur. 



2 

 

Functie-eisen en profiel 

• Een afgeronde HBO/WO-opleiding op het gebied van marketing & communicatie; 

• Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van fondsenwerving en relatiebeheer. Ervaring 

met fondsenwerving gericht op middle- en major donors is een pre; 

• Je bent open en gaat gemakkelijk om met mensen van verschillende pluimage, een sterke 

netwerker met aantoonbare ervaring in het opbouwen en onderhouden van relaties; 

• Je hebt affiniteit met ontwikkelingssamenwerking; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift; 

• Je bent creatief, ondernemend, analytisch en besluitvaardig. 

 

Ons aanbod 

• Een uitdagende functie binnen in een klein team in hartje Amsterdam; 

• Een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, met 8% vakantietoeslag en een 

aantrekkelijke pensioenregeling; 

• Een jaarcontract, met de mogelijkheid tot verlenging; 

• Werken in een open sfeer, met eigen verantwoordelijkheden en de vrijheid om eigen ideeën 

te ontplooien;  

 

Informeren en solliciteren 

Je kunt tot en met zondag 4 februari 2018 je cv en motivatie sturen naar Daan van Gils 

via daan@mcnv.nl. Voor meer informatie en vragen kun je op maandag 22 januari en dinsdag 23 

januari tussen 10 en 11 uur ’s ochtends telefonisch contact opnemen met Karin Vlug (Sr Advisor 

Fundraising & Acquisition) 06-46296234.  

De eerste ronde van gesprekken vindt plaats op donderdag 8 februari 2018.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature tekst wordt niet op prijs gesteld.  
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