
Caritas International behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties die in 200 landen 

actief zijn in noodhulp, heropbouw en ontwikkeling. In eigen land begeleiden wij vluchtelingen die asiel 

aanvragen en staan hen bij in hun volledig integratietraject. 

Caritas International zoekt voor een snelle indiensttreding een Verantwoordelijke Fondsenwerving 

die de coördinatie op zich zal nemen van het team fondsenwerving. We denken aan iemand die lopende 

projecten in goede banen kan leiden en nieuwe initiatieven zal opzetten om mensen enthousiast te maken 

om Caritas te ondersteunen in haar werking voor de meest kwetsbaren.  

Je hebt jouw sporen verdiend in fondsenwerving of in een marcom-omgeving? Wil je jouw kennis ten 

dienste stellen van het goede doel? Minimum 7 jaar ervaring in gelijkaardige functies en een gezonde dosis 

enthousiasme zijn een must en een goede kennis van de ngo-wereld is een pluspunt. 

Zie je het zitten om te groeien binnen een jonge, diverse en dynamische ploeg van zo’n vijftien medewerkers 

die zicht met hart en ziel inzetten voor interne en externe communicatie, educatie en advocacy? Dan is dit 

jouw kans.  Het werven van nieuwe schenkers en de getrouwheid verhogen bij bestaande donateurs, worden 

jouw kerntaken. Jouw job voer je uit in team met jouw collega-fondsenwervers, de beheerder van onze 

database en vrijwilligers.  

 

 

In lijn van de waarden en doelstellingen van Caritas International, zal de Verantwoordelijke 

Fondsenwerving volgende taken op zich nemen: 

 Coördineren met het team van activiteiten die gelinkt zijn aan fondsenwerving: campagnes, direct 

mailing, online acties, contacten met grote donateurs, opzetten van events voor legaten, enz. 

 Uitdenken en ontwikkelen van campagnes om de onderling afgesproken doelen van team 

fondsenwerving te bereiken.  

 Je leert de schenkers kennen en begrijpen, bouwt langetermijnrelaties uit en maakt werk van een 

goed draaiende service naar hen toe, op maat van hun behoeften. 

 Met het oog op een verhoging van de Lifetime Value ontwikkel je CRM-trajecten voor specifieke 

donateurssegmenten. 

 Je analyseert campagneresultaten (respons, ROI…). 

 Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe pistes om nieuwe doelgroepen te bereiken.  

 Opstellen en uitwerken van het budget van het team fondsenwerving. 

 

 Je kan je vinden in de missie en de waarden van Caritas International. 

 Je hebt minimum 7 jaar ervaring in fondsenwerving en/of marketingcommunicatie.  

 Je hebt een universitaire, liefst marketinggerichte studie afgerond. 

 Je beheerst perfect het Frans en het Nederlands en hebt een actieve kennis van het Engels. 

 Je geeft blijk van creativiteit, weet van aanpakken, bent flexibel en kan snel op de bal spelen. 

 Je speelt met cijfers, grafieken en tabellen. 

 Kennis van CRM-software en beheer van databases is een extra troef. 
 
 



 Een uitdagende job in een motiverende werkomgeving. 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

 Een vast maandsalaris, eindejaarspremie, maaltijdcheques, groepsverzekering en een 

tegemoetkoming woon-werkverkeer.  

 Onze kantoren bevinden zich in hartje Brussel, op loopafstand van metrostation Kunst-Wet.. 

Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail voor 15 april 2018 naar Dienst Rekrutering, via cv@caritasint.be 
met als onderwerp « Fondsenwerving ». De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een 
test en/of een interview.  
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