COLLECTE MANAGER (32 – 36 UUR)
Innoverende professional die de collecte toekomstbestendig laat groeien
Werken bij een organisatie die toekomst ziet in de collecte en hier vol ambitie mee aan de slag gaat?
Ben jij eerder collecte manager geweest of anderszins bij collecte betrokken? Dan heeft Jantje Beton
een mooie functie beschikbaar met veel ruimte voor innovatie.
Al sinds 1968 zamelen kinderen en jeugdorganisaties samen met Jantje Beton geld in voor meer
speelruimte en speelkansen. De collecte is daardoor al meer dan 54 jaar de grootste inkomstenbron
van Jantje Beton en om dat zo te houden, is continue vernieuwing broodnodig. Zo zijn we samen
met Deloitte Impact Foundation en Het Gehandicapte Kind een partnership gestart om de collecte
te innoveren en we staan open voor nog meer ideeën, innovaties en partnerships die kunnen
bijdragen aan onze groei-ambitie. Kortom: een speeltuin voor vernieuwing!
Wat biedt Jantje Beton?

Wat ga je doen?
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Een functie in een organisatie met een
maatschappelijk relevante missie;
Een maandsalaris tussen de € 2.956,- en
€4.358,- (cao Sociaal Werk schaal 9, o.b.v.
36 uur per week);
Meerdere voordelen vanuit de cao Sociaal
Werk, zoals een Individueel Keuze Budg et
(IKB) van ca. 18% en een pensioenregeling ;
De mogelijkheid om hybride te werken,
met reiskosten- en thuiswerkvergoeding en
flexibele werktijden;
Een mobiele telefoon en werklaptop;
Een aanstelling voor 1 jaar met intentie tot
verlenging;
Ruimte voor persoonlijke en professionele
groei en ontwikkeling middels opleiding en
scholing.
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Ontwikkelen en implementeren van de
fondsenwervingsstrateg ie voor de
collecte, zowel online als fysiek;
Analyseren en evalueren van de collecte
strategie en deze verbeteren;
Je ontwikkelt campagnes met collega’s en
vertaalt deze naar een collectepropositie;
Je werkt samen met de relatiemanager
collecte en procesmedewerkers;
Je zorgt voor het ontwikkelen en
bestellen van het campagnemateriaal
voor de collecte;
Je bent altijd nieuwsgierig naar
innoverende ideeën voor de collecte en
krijgt de ruimte om deze uit te voeren als
je het succes kunt aantonen;
Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van
je plannen en houdt budgetten bij.

Nieuwsgierig? Wij ook naar jou!
Jantje Beton heeft een groei-ambitie, ziet veel kansen en kan niet wachten deze te verzilveren. Zie
jij in deze functie dé kans voor jouw ontwikkeling en/of ambities? Reageer dan snel. Nassau
Fundraising doet de werving en selectie en gaat graag het gesprek met je aan. Stuur je cv naar
dorit@nassau.nu en we nemen contact met je op. Of bel 020 -520 65 55 als je nog vragen hebt.
Reageren kan t/m donderdag 15 september 2022. Let op: Mocht de ideale kandidaat zich vóór deze
datum melden, dan sluiten we de vacature eerder. Wacht dus niet te lang met je sollicitatie.
Bij Jantje Beton leren we graag met en van elkaar en daarom waarderen we onderlinge verschillen.
We hechten grote waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Ongeacht je geloof, waar je
geboren bent of van wie je houdt, je bent welkom om te solliciteren zoals je bent.

