
 

 

Jantje Beton zoekt voor het team Fondsenwerving per direct versterking.  
 
 

We zoeken: 

 
Een online-marketeer (minimaal 2 dagen p/w, tot 1 mei 2022) 
Je kent het klappen van de zweep van online marketingcampagnes. Je weet via online kanalen 

potentiële donateurs en huidige vrijwilligers te bereiken en hen te bewegen om Jantje Beton te 

steunen. Je richt de online campagnes in met bijbehorende conversies. Je hebt verstand van Google 
Analytics en ervaring met doelgroepsegmentatie. Je bent handig in het creëren van aansprekende 

content. En steekt je handen graag uit de mouwen om de communicatie en uitvoering rondom de 
projecten tot een hoger niveau te brengen.    

 

Een senior collectemedewerker (minimaal 3 dagen p/w, tot 1 april 2022) 
Je bent sterk in het aansturen van grote, complexe projecten. Je hebt ervaring met de coördinatie van 

landelijke collectes en bent graag de spil in het web van de collecte-organisatie. Je weet collega’s, 
vrijwilligers en verenigingen te binden. Je bent resultaatgericht en ziet ook de mogelijkheden voor het 

online collecteren.  
 

Een accountmanager zakelijke markt (minimaal 2 dagen p/w, tot 1 mei 2022) 
Je hebt het vermogen om Jantje Beton te verbinden met bedrijven, die hun MVO beleid tot 
uitdrukking willen laten komen door een duurzame samenwerking met Jantje Beton aan te gaan. Je 

hebt aantoonbare ervaring en voor andere organisaties concrete resultaten geboekt. Vanuit jouw 
ervaring met en kennis van marketing weet je joint promotions te realiseren.  

 

Ken of ben jij de collega die wij zoeken? Neem dan vóór 7 januari contact op met Aloys van Rest 
(teamleider Fondsenwerving) via a.vanrest@jantjebeton.nl. Het betreffen tijdelijke functies, die ook op 

freelancebasis kunnen worden uitgevoerd.  
 

 
 

De organisatie   

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer 
en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de 

activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen 
hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks 

kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het 

belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP 
NOOIT MET SPELEN! Meer informatie, kijk op www.jantjebeton.nl   
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