Met bijna 30 zijn we intussen. Sociale ondernemers. Die organisaties en bedrijven
helpen met hun strategie. Om zo samen hun positieve impact op de wereld
drastisch te vergroten. Want ja, wij willen de wereld veranderen. Radicale
veranderaars met bakken wijsheid zoeken we. Die doen wat ze zeggen en zeggen
wat ze doen. www.strategiesandleaders.com

CONSULTANT FUNDRAISER

BEN JIJ EEN?

?

Jij bent fundraiser? Met jaren ervaring?
Dan is het tijd om je kennis door te
geven!
Draai jij ook met je ogen bij deze uitspraken: 'we moeten ons richten op jongeren, want de gemiddelde leeftijd van onze
schenkers is te hoog', 'die zielige beelden zijn zo jaren ´90, je mag enkel positieve verhalen brengen', 'schenkers willen
nergens meer vast aan zitten. Permanente opdrachten zijn passé'?
En is dit wat je typeert?
STRATEEG - Je weet als geen ander welke fundraisingstrategie nodig is voor welk soort non-profit of social impact
organisatie. Zowel voor acquisitie als retentie. En die strategie, die teken je uit. Met ploeteren en zweten als dat
nodig is.
DOENER - Je vertaalt de strategie in concrete actieplannen. En als dat nodig is, ga je een stuk mee in de uitvoering.
Een evenwicht tussen denken en doen dus.
LEF - Je durft out-of-the-box denken en treedt buiten de standaard kaders. Nieuwe dingen uitproberen, daar ben je
niet vies van.
GEROUTINEERD - Je hebt een pak ervaring in non-profit organisaties. Als strateeg, als doener, je kent de toolkit
van de fondsenwerver door en door. En loopt over van goesting om die kennis te delen.
RESULTAATSGERICHT - Centen zijn niet het belangrijkste. Maar als fondsenwerver toch wel bijna :). Je
onderbouwt je strategie met realistische cijfers, die in combinatie met je actieplan écht opbrengen.

Ervaren fundraiser

Creatief denker en
doener

Vlot in Frans en
Nederlands

Dan zijn wij een goeie match!
Versterk ons snel groeiend team met je impressionante skills en bakken goesting om mee het verschil te maken. Interesse? Bel of
mail en laat ons snel uitzoeken of we écht bij elkaar passen. Stuur snel je cv, motivatiebrief of alles wat ons kan overtuigen via
jobs@strategiesandleaders.com.
Strategies & Leaders is een werkerscoöperatie, met een kantoor in Gent en Brussel. We zoeken (quasi-voltijdse) consultants op
zelfstandige basis.

