
 

 

 
VACATURE 

 

Fundraising Officer 

 
 
Functie:    Fundraising Officer 
Datum indienen kandidatuur:  tem 17/04  
Plaats van tewerkstelling:  Brussels  
Beschikbaarheid:   4 mei 2020 
Contract:    Onbepaalde duur/Voltijds   
 
 

Organisatie 

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Dierenartsen Zonder Grenzen is een toonaangevende 
Belgische ngo die lokale veehouders in Afrika helpt hun dieren te verzorgen en de productie te 
verbeteren. Zo strijden we samen met hen tegen honger en armoede.  
 
 

Context en rol 

Binnen het departement Communicatie & Fondsenwerving in Brussel dat bestaat uit 7 
stafmedewerkers, zijn we op zoek naar een Fundraising Officer. Het departement informeert het 
Belgische publiek en donateurs, instellingen, universiteiten en media over het werk en het mandaat van 
DZG en werft privéfondsen (particuliere giften, sponsering en legaten, steun via bedrijven, 
fondsenwervingsevenementen...) om de projecten van de organisatie mogelijk te maken. 
 
 

Verantwoordelijkheden 

In deze functie ontwikkel je nieuwe groeistrategieën en marketingconcepten om de inkomsten van de 
privéfondsen te doen toenemen. 
 

Je bent verantwoordelijk voor een aantal centrale fondsenwervingsdossiers: 

• De volledige planning en opvolging van onze Direct Mailing campagnes (inclusief budgetten en 

analyses); 

• Uitbouwen en opvolgen van contacten met de bedrijfswereld; 

• Uitbouwen en opvolgen van de cofinanciering in België op het niveau van gemeenschappen, 

provincies en steden. 

 
 



 

 

Profiel 

• Je beschikt over een relevante opleiding op academisch niveau zoals een specialisatie in mar-

keting of een financiële opleiding; 

• Je bent uitzonderlijk sterk in het opvolgen van fondsenwervingscampagnes, het analyseren van 

fondsenwervingstrends en budgetopvolging; 

• Je hebt minstens 7 jaar ervaring in een gelijkaardige functie; 

• Je hebt ervaring in het opvolgen van contacten in de bedrijfswereld en cofinanciering; 

• Je kan vlot werken met CRM; 

• Je beschikt over een mature persoonlijkheid, bent analytisch ingesteld en goochelt met cijfers. 

• Woorden die op jou van toepassing zijn: pionieren en netwerken. Initiatiefrijk, inventief en zelf-

standig. 

• Kennis van Nederlands (moedertaalniveau), Frans en Engels is een must. 

 

Ons aanbod 

Dierenartsen Zonder Grenzen is een lerende organisatie. We zijn een hecht en geëngageerd team dat 
kwaliteit vooropstelt in onze missie, werk en waarden. 
 
DZG biedt een stimulerende, internationale werkomgeving aan met veel ruimte voor creativiteit en 
innovatieve ideeën. Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur met een concurrentiële 
verloningspakket binnen de sector, met aanvullende extralegale voordelen. 
 
We streven naar een goed evenwicht tussen werk en privé voor onze medewerkers. 
 

Hoe solliciteren? 

Ben jij onze man of vrouw? 
Stuur dan je cv, motivatiebrief en drie referenties ten laatste op 17/04/2020 naar hr@vsf-belgium.org 
met als onderwerp “Fundraising Officer”. 
Geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. 
 

Meer informatie: www.dierenartsenzondergrenzen.be. 
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