
 
 
 
 
 Caritas International zoekt  
EEN STAGIAIR(E) 
VOOR DE CEL EDUCATIE 
 

WIE ZIJN WIJ? 

Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties 
die in 200 landen actief zijn in crisishulp, heropbouw en ontwikkeling. In eigen land begeleiden 
wij vluchtelingen. 

Fondsenwerving speelt een vitale rol bij de financiering van onze binnen- en buitenlandse 
campagnes en projecten. Daarom zoekt Caritas International dringend een fondsenwerver met 
zwier, die zal instaan voor het relatiebeheer met onze grote schenkers en stichtingen. 
 
 

 WAT GA JE DOEN?  

 Je bedenkt, ontwikkelt en implementeert de algemene strategie rond grote schenkers 
(personen, stichtingen, groepen, gemeenschappen en bedrijven).  

 In samenwerking met de coördinator fondsenwerving en de beheerder-analist van onze 
relationele database identificeer en kwalificeer jij de potentiële grote schenkers.  

 Je initieert en onderhoudt persoonlijke relaties met de grote schenkers en bouwt een 
vertrouwensband uit.  

 Je zorgt voor rapportering en analyse van de resultaten.  

 Samen met je collega’s denk je mee over innovatieve fondsenwervende acties en nieuwe 
opportuniteiten voor fondsenwerving.  

 

WAT BRENG JE MEE?  

 Je hebt veel affiniteit en voeling met de missie en de waarden van Caritas International.  

 Je hebt een hogere opleiding en minstens 7 jaar relevante werkervaring.  

 Je hebt goede spreek- en luistervaardigheden en empathisch vermogen.  

 Je hebt uitstekende onderhandelings- en overtuigingsvaardigheden.  

 Je bent nieuwsgierig en enthousiast.  

 Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het 
Nederlands, naast een vlotte en actieve kennis van het Frans en het Engels.  

 Je werkt planmatig en doelgericht.  

 Je bent discreet en betrouwbaar.  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  

 Een goed gevoel voor humor is een extra troef.  

Caritas International cherche 

Un (e) Gestionnaire(e) Finances et audits temps plein  (H/F) 

Caritas International zoekt een 

Relatiemanager en  
Fondsenwerver major donors (m/v) 



WAT BIEDEN WE JOU? 

 Een uitdagende, boeiende en afwisselende job in een stimulerende werkomgeving. 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur in Brussel. 

 Een vast maandsalaris, aangevuld met extra-legale voordelen zoals een 13de maand, 
maaltijdcheques, groepsverzekering en een tegemoetkoming woon-werkverkeer. 

 Een snelle indiensttreding. 

 Onze kantoren zijn gevestigd in het centrum van Brussel, vlakbij het metrostation Kunst-
Wet en 15 minuten wandelen van Brussel-Centraal. 

 

CONTACT  

 • Stuur uw CV en motivatiebrief naar m.meeus@caritasint.be met vermelding 
‘Relatiemanager’ in het onderwerp.  

 • De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef en 
een sollicitatiegesprek.  

 • Meer info over ons op www.caritasinternational.be   
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