
 

VACATURE 
 

Verantwoordelijke legaten en grote schenkers 
 
 
Deadline indienen kandidatuur: 3 augustus 2018   
Plaats van tewerkstelling:  Brussel 
Beschikbaarheid:    zo snel mogelijk 
Contract:     onbepaalde duur, voltijds (valt te bespreken) 

ORGANISATIE 
In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen 
hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en dagelijks voedsel. 
Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, gaat de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de 
lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede. Zo verbeteren we onder andere de toegang tot 
dierengezondheidszorg en veemarkten, leiden we lokale veeboeren op, leggen we voorraden veevoeder aan en verbeteren we 
het beheer van water en grasland. Wanneer de dieren gezond zijn, zijn de mensen dat ook!  

ROL 
In de afdeling fondsenwerving en communicatie werk je mee aan het werven van nieuwe schenkers, het 
verzorgen van onze relatie met hen en het vergroten van hun engagement. Als goed doel willen we 
meer mensen in België overtuigen van het belang van wat we doen, en hen mobiliseren om hieraan bij 
te dragen.  
 
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de strategie rond legaten en grote 
schenkers, waarbij het werk rond legaten een prominente rol inneemt. Je werkt hiervoor samen met 
collega’s en een professionele partner in nalatenschappenwerving, waarvan je ook de nodige 
ondersteuning en opleidingen krijgt om je skills te vergroten. Je bouwt individuele relaties op met 
potentiële erflaters en grote schenkers. Je ontfermt je over direct mailings naar deze doelgroep toe. Je 
werk gebeurt in nauw overleg met de coördinator fondsenwerving en communicatie, aan wie je 
rapporteert. Je komt terecht in een klein en dynamisch team van twee medewerkers, en je krijgt veel 
autonomie en flexibiliteit. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor legaten en grote schenkers en je zorgt dat de inkomsten 
hieruit groeien. Je werkt hiervoor onder andere de volgende activeiten uit: 
 
Legaten 
 

 Je ontwikkelt acties om de eigen schenkers en het brede publiek te informeren (en actief 
promotie te voeren) over legaten voor Dierenartsen Zonder Grenzen.  



 Je bouwt relaties op met potentiële erflaters (per brief, telefoon, huisbezoek, infodag…) en je 
verleent technisch basisadvies op maat. Je verwerkt informatieaanvragen over testamenten en 
verzekert de opvolging van lopende en nieuwe dossiers. 

 Je stelt voorontwerpen van testamenten op, indien dit door potentiële erflaters wordt gevraagd. 
 Je volgt opengevallen testamenten op met notarissen en advocaten, in samenwerking met de 
financiële dienst en leden van de raad van bestuur. 

 Je bouwt contacten uit met notarissen, vermogensbeheerders, banken en andere (commerciële) 
partners. 

 Je bouwt actief juridische en psychologische kennis op omtrent testamenten. Je krijgt hiervoor 
de nodige ondersteuning van het team en een professionele partner in nalatenschappenwerving. 

 
Major donors 
 

 Je ontwikkelt acties naar potentiële grote schenkers.  
 Je bouwt persoonlijke relaties op en onderhoudt een goed contact met bestaande en potentiële 
grote schenkers.  

 Je ontwikkelt en beheert een gediversifieerd portfolio van grote schenkers en prospecten, in 
samenwerking met de leden van de raad van bestuur. 

 Je ontwikkelt activiteiten en evenementen ter ondersteuning en verbetering van de relatie met 
grote schenkers, in samenwerking met andere collega’s. 

PROFIEL 
 
Opleiding 
 
We vinden een hogere opleiding nuttig maar hechten evenveel belang aan de juiste ingesteldheid en 
concrete werkervaring. Een juridische opleiding of ervaring is een pluspunt. 
 
Kennis en ervaring 
 

 Je kan een aantal jaren relevante ervaring voorleggen op het vlak van individueel relatiebeheer in 
een non-profit of commerciële omgeving, fondsenwerving, legaten en/of grote schenkers. 

 Je hebt kennis van het erf- en schenkingsrecht of bent bereid je in te werken in de materie.  
 Je staat achter het werk van Dierenartsen Zonder Grenzen. 
 Je hebt goede interpersoonlijke, netwerk- en onderhandelingsvaardigheden. 
 Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands 
en Frans. 

 Je kan je goed inleven in de wereld van oudere mensen. 
 Je hebt analytisch vermogen en strategisch inzicht. 
 Je kan zowel in team als zelfstandig werken. 
 Je hebt voldoende kennis van Microsoft office (Word, Excel, Outlook…). 
 Je beschikt over een rijbewijs B en je bent bereid om je in heel België te verplaatsen. 

 
Vaardigheden  
 

 Je kan goed luisteren en bent klantgericht. 
 Je bent empathisch. 
 Je bent betrouwbaar en discreet en je getuigt daarvan in je hele houding. 
 Je neemt initiatief. 
 Je hebt een grote overtuigingskracht. 
 Je legt vlot contacten. 
 Je bent resultaatgericht. 

 



AANBOD 
 
 Fulltime contract (of minder - te bepalen in onderling overleg) voor onbepaalde duur. 
 Een boeiende en afwisselende job. 
 Je krijgt binnen jouw domein en werkorganisatie een ruime verantwoordelijkheid en 
autonomie. 

 Een aangename werksfeer in een groeiend en gedreven team met uitdagende toekomstplannen. 
 Een degelijk loon op het niveau van de ngo-sector aan te vullen met relevante anciënniteit. 
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, terugbetaling (openbaar) vervoer. 
 Bijkomende opleidingen in functie van de behoeften voor de uitoefening van deze functie. 
 Flexibele werktijden en recuperatie van overuren. 
 

 
Meer informatie bij Josti Gadeyne, Communication & Fundraising Coordinator: 02/2404955 of 
j.gadeyne@vsf-belgium.org 

HOE SOLLICITEREN? 
 
Gelieve ten laatste op 3/08/2018 jouw motivatiebrief en curriculum vitae per e-mail te sturen naar 
recruitcom@vsf-belgium.org, met als onderwerp “verantwoordelijke legaten en major donors”.  
 
We behandelen je kandidatuur en je persoonsgegevens vertrouwelijk. In het kader van een selectiepool bewaren we jouw 
gegevens nog een jaar na de invulling van de functie. Indien je dit niet wenst, gelieve dit dan duidelijk aan te geven bij je 
sollicitatie. Na een jaar verwijderen we alle gegevens die we in het kader van de selectie van je kregen. 
 
Meer informatie: dierenartsenzondergrenzen.be  
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