
Kom jij ons team versterken als..  
Fondsenwerver 
 

Voor ondersteuning van ons fondsenwerving team is ELANCE op zoek naar een gedreven 

fondsenwerver. Wij zoeken iemand die zijn schrijftalent en overtuigingskracht in wil zetten en 

het belangrijk vindt om iets terug te doen voor de samenleving. 

 

Over ELANCE  

ELANCE coacht, leidt op, onderzoekt, inspireert en verbindt. Ze gelooft in een wereld waarin 

iedere (jonge) vrouw de mogelijkheid heeft haar kwaliteiten te ontwikkelen en gestimuleerd 

wordt om dromen en ambities te hebben en deze waar te maken. Diversiteit, gelijke kansen 

en vertegenwoordiging en economische zelfstandigheid zijn hierin belangrijke uitgangspunten. 

We hebben een sterk netwerk en uitgebreide kennis en expertise op dit gebied. We werken 

samen met het sociaal domein, onderwijs en bedrijfsleven. Door middel van diverse 

programma’s coachen wij meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 10-32 jaar. ELANCE 

Academy heeft sinds 2010 ruim 1500 meiden en jonge vrouwen opgeleid tot sterke, 

inspirerende rolmodellen voor de volgende generatie! 

 

De functie 

Onder begeleiding van een senior fondsenwerver werk je mee aan de financiering van alle 

ELANCE-activiteiten. Naast de ondersteuning in het onderhouden van het bestaande funding 

netwerk, ga je ook actief op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners en financiers. Je 

kunt dus echt impact maken op de organisatie. Je belangrijkste taken: 

• Opstellen van projectplannen, begrotingen, financiële en inhoudelijke 

verantwoordingen en rapportages voor overheden, fondsen en bedrijven. 

• Investeren in het uitbouwen en verdiepen van huidige contacten met gemeenten, 

fondsen en overige financiers.  

• Bijdragen aan uitbreiding funding netwerk.  

• Bijhouden van relevante ontwikkelingen binnen ministeries, gemeenten en fondsen en 

collega’s hierover informeren en adviseren.  

 

Onze perfecte kandidaat 

• Heeft hbo/wo werk- en denkniveau en een afgeronde relevante opleiding. 

• Heeft aantoonbare ervaring in fondsenwerving en een relevant netwerk. Ervaring met 

aanbestedingen is een pre. 

• Kan goed zelfstandig werken. 



• Heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.  

• Je bent ondernemend, initiatiefrijk, integer en ziet kansen die je om weet te zetten 

in resultaten voor ELANCE. 

• Is nauwkeurig en accuraat. 

• Heeft een vlotte pen en schrijft foutloos Nederlands. 

• Kan goed werken in een hectische en steeds veranderende omgeving. 

• Woont in metropoolregio Amsterdam. 

 

Wat wij jou bieden 

Wij bieden jou een uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden voor 24-32 uur per week 

in een sociale en prettige werkomgeving. Je werkt op een mooie werkplek in Amsterdam en 

krijgt een boel gezelligheid van je collega’s tijdens gezellige borrels en andere activiteiten. 

De baan is zowel in loondienst als op zzp-basis mogelijk. Bij een loondienstverband vindt 

inschaling plaats conform de cao Sociaal Werk schaal 8, € 2712 - 3864 bruto o.b.v. een 

fulltime dienstverband (36 uur), afhankelijk van leeftijd en ervaring. Daarnaast bieden wij o.a. 

bovenwettelijke vakantiedagen, vakantiegeld, een eindejaarstoeslag, pensioenopbouw en een 

Individueel KeuzeBudget.  

 

Solliciteren? 

Mail je sollicitatie met je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@elanceacademy.nl o.v.v. de 

functietitel. We horen graag wie jij bent, waarom deze baan je aanspreekt, hoe jouw 

kwaliteiten en ervaring aansluiten bij deze functie en wat je beschikbaarheid is.  

 

Begindatum 

Zo snel mogelijk. 

 

Aanstelling 

Contract bepaalde tijd (24-32 uur) met uitzicht op verlenging of freelance overeenkomst.  

 

Locatie 

Amsterdam 

 

Informatie 

020 - 2337044 

info@elanceacademy.nl 

www.elanceacademy.nl 



 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.	


