
 

 

 
VACATURE 

 

Fundraising Officer 

(V/M) 
 
Functie:     Fundraising Officer 
Datum indienen kandidatuur:  t.e.m. 30/06/2022  
Plaats van tewerkstelling:   Brussel  
Beschikbaarheid:    zo vlug mogelijk 
Contract:    Onbepaalde duur/Voltijds   
 
 

Organisatie 

Dierenartsen Zonder Grenzen België is een internationale ngo met als visie “Gezonde dieren, gezonde mensen, 
gezonde planeet”.   
 
DZG-België streeft ernaar de capaciteit te versterken van achtergestelde gemeenschappen in het Zuiden die 
afhankelijk zijn van vee, om zo hun welzijn te verbeteren. In tijden van crisis als gevolg van natuurrampen of door 
de mens veroorzaakte rampen, zorgt DZG-België ervoor dat er humanitaire hulp geboden wordt aan 
veehoudersgezinnen. 
 
DZG-België is momenteel actief in vijf West-Afrikaanse landen (Benin, Burkina Faso, Mali, Mauretanië, Niger) en 
vijf landen in het Grote-Merengebied (Burundi , DR Congo, Oeganda, Rwanda, Tanzania). 
 
DZG-België stelt rechtstreeks ongeveer 100 mensen tewerk in onze projectlanden en 19 personeelsleden op ons 
hoofdkwartier in Brussel. 
 
DZG-België is lid van de internationale non-profitorganisatie VSF International. 
 

Context en rol 

Het departement Communicatie & Fondsenwerving in Brussel bestaat uit 6 stafmedewerkers. Het informeert het 
Belgische publiek en donateurs, instellingen, universiteiten en media over het werk en het mandaat van DZG en 
werft privéfondsen (particuliere giften, sponsoring en legaten, steun via bedrijven, 
fondsenwervingsevenementen...) om de projecten van de organisatie mogelijk te maken. Binnen het departement 
zijn we op zoek naar een Fundraising Officer. 
 
Samen met de Philantropy Advisor gaat de Fundraising Officer de activiteiten van onze organisatie steunen door 
actief op zoek te gaan naar nieuwe financieringsbronnen. 
  



 

 

 

Verantwoordelijkheden 

De Fundraising Officer is verantwoordelijk voor een aantal centrale fondsenwervingsdossiers: het proactief 
ontwikkelen en opvolgen van onze contacten met grote donateurs, bedrijven & privé-stichtingen, en het 
uitbouwen en opvolgen van de cofinanciering in België op het niveau van gemeenschappen, provincies en steden. 
 

• Identificeren, aanvragen en intensief opvolgen van cofinanciering en subidiedossiers via kleine institutio-

nele fondsen in België op het niveau van gemeenten, steden, provincies, gewesten, ngo-federaties en -

koepels, en serviceclubs; 

• Proactief ontwikkelen en opvolgen van de fondsenwerving bij bedrijven (Corporate Fundraising) en stich-

tingen; 

• Ondersteuning van het departement voor de andere fondsenwervingsactiviteiten; 

 
Op middellange termijn is er ruimte voor doorgroeimogelijkheden door de pensionering van een collega. 
 
Deze functie staat  ook open voor een medewerker met minder ervaring. Hij/zij zal in dit geval gecoacht worden 
door onze Philantropy Advisor. De motivatie en de attitude is hier een bepalende factor. 
 
 

Profiel 

Vorming 

 
• Je beschikt over een relevante opleiding op academisch niveau (bijv. specialisatie in marketing, sales,…). 

Of een gelijkwaardige relevante werkervaring. 

Kennis en ervaring 
 

• 5 jaar bewezen ervaring als fondsenwerver of een relevante ervaring in de privésector; 

• Goede kennis van het Belgische institutionele landschap en het bedrijfsleven is aangewezen;  

• Goede kennis van alle actoren die een kans bieden voor fondsenwerving in België; 

• Vertrouwd met het onderhouden van gepersonaliseerde (bedrijfs)contacten op hoog niveau (relatiebe-

heer); 

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

 
Vaardigheden 

 

• Je kan vlot werken met CRM. 

Attitudes 
 

• Je beschikt over een mature, ondernemende en vastberaden persoonlijkheid;  

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

• Enthousiasme en bevlogenheid op een goed niveau weten over te dragen met een hierbij passende com-

municatiestijl 

 



 

 

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 30/06/2022 naar hr@vsf-belgium.org met als 
onderwerp “Fundraising Officer”. 
Geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. 
 

Meer informatie: www.dierenartsenzondergrenzen.be 

 

mailto:hr@vsf-belgium.org
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