Het UAF is een deskundige en sociale organisatie. Bij ons zet je jezelf in om
écht een verschil te maken. Dit doe je samen met ruim 125 collega's. Wij
geloven in het talent van vluchtelingen en vinden dat hun kennis en
vaardigheden moeten worden benut. Samen met onderwijsinstellingen,
gemeenten, het bedrijfsleven én onze donateurs, maken we de weg vrij voor
hun professionele ontwikkeling. Jaarlijks begeleiden we ruim 3.300
vluchtelingen tijdens hun opleiding of loopbaan. Eind 2018 liep dit aantal op
naar ruim 3.800, het hoogste aantal sinds de oprichting van het UAF in 1948.

Vanwege het vertrek van een van de relatiemanagers is UAF op zoek naar een

‘Helpt gevluchte studenten en professionals een nieuw leven op te bouwen’
Je maakt onderdeel uit van een succesvol team, bestaande uit 4 fondsenwervers, 3 communicatie
adviseurs en 2 assistenten en. Er wordt nauw samengewerkt binnen het team en met de collega’s die
de gevluchte studenten en professionals begeleiden. Je rapporteert aan de manager Communicatie &
Fondsenwerving.

Je ontwikkelt zelfstandig de geefrelatie met grote particuliere gevers en fondsen in Nederland en
schrijft overtuigende projectaanvragen. Hierbij werk je nauw samen met de directeur.
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Door excellent relatie- en portfoliobeheer werk je doelgericht aan het borgen van continuïteit
en de diversiteit van inkomsten voor het UAF;
Je draagt bij aan het tot stand komen en de realisatie van de meerjaren strategie
fondsenwerving en de financiële doelstellingen van het UAF;
Je pakt proactief kansen op, houdt ontwikkelingen in de sector bij en betrekt waar nodig je
collega’s.

Werk dat er echt toe doet: je helpt vluchtelingen om een nieuw leven op te bouwen in
Nederland;
Een zelfstandige, uitdagende functie en een grote diversiteit aan collega’s;
Aandacht voor jouw talentontwikkeling, we hebben een eigen UAF Academie;
Goede arbeidsvoorwaarden: naast een prima salaris, een ruime verlofregeling,
eindejaarsuitkering en een loopbaanbudget. En niet te vergeten; 1 x per maand een
stoelmassage!
Een dienstverband van 12 maanden, met de intentie om tot een vaste aanstelling te komen.

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als fondsenwerver major donors en vermogensfondsen in
Nederland en hebt mooie successen geboekt;
Je werkt gestructureerd en houdt overzicht; je maakt optimaal gebruik van je CRM systeem,
jouw (financiële) rapportages zijn dik in orde en je besteedt je tijd efficiënt;
Je beheerst Nederlands in woord & schrift en weet het werk van het UAF te vertalen naar
aansprekende proposities voor (potentiele) gevers;
Je hebt goede contactuele vaardigheden en een hoge gunfactor bij onze vaak academische
doelgroep.
Je hebt een uitgebreid en relevant netwerk

Dan nodigen we je van harte uit om jouw motivatie en cv voor 15 september aanstaande te sturen
naar sollicitaties@uaf.nl. Vermeld daarbij het vacaturenummer 2019-6
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor vragen over de functie kun
je terecht bij Aimee Vegter, manager Communicatie & Fondsenwerving a.i. a.vegter@uaf.nl of 030 252 08 89.

