
 

 

Functieprofiel bedrijfsrelaties en relatiemanagement fondsenwerving bij Tjommie 
Foundation (12-16 u p/w) 
 
Functie/opdracht omschrijving 
Tjommie zoekt een ervaren parttime projectmedewerker voor acquisitie van bedrijfsrelaties 
en relatiemanagement t.b.v. fondsenwerving.  
 
Je vindt het een fantastische uitdaging om bedrijven en zakelijke relaties te linken aan de 
missie van Tjommie en in gesprek een wederkerige samenwerking vorm te geven en deze te 
onderhouden. Je hebt daarbij veel persoonlijk contact met onze donateurs en achterban en 
wordt onderdeel van een netwerk van betrokken individuen, ondernemers en organisaties.  
 
We zijn een zeer klein team en werken nauw samen met een vrijwillig bestuur. Als teamlid 
ben je daarom bereid om de bureaumanager indien nodig ondersteuning te bieden bij de 
dagelijkse taken op het gebied van projecten, marketing/communicatie en administratie. 
Daarnaast worden wij gesteund door vele vrijwilligers die hun kennis, tijd en expertise 
inzetten.  
 
Wat wij bieden 
Wij bieden veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng, verder ontwikkelen van je skills en 
creativiteit. Toegang tot een (zakelijk) netwerk, samenwerking met veel bevlogen mensen. 
Indien je een commerciële loopbaan hebt gehad, is dit jouw kans om de oversteek te maken 
richting de goede doelen of om dit te combineren. De kans om een belangrijke bijdrage te 
leveren aan kansen voor kinderen in townships van Zuid-Afrika. Jaarlijks brengen we samen 
met partners/donateurs een bezoek aan de projecten in Zuid-Afrika. 
 
Jouw vaardigheden 
HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring in 
projectmanagement/fondsenwerving of sales. Affiniteit met goede doelen.  
 
Je bent sterk organisatorisch en hands-on.  
Je bent creatief en gemotiveerd om onze missie na te streven.  
Je bent ervaren op het gebied van sales en weet hoe je ondernemers kan motiveren hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. 
Je legt makkelijk contact (pakt makkelijk de telefoon op) en bent vaardig in het 
onderhouden van duurzame relaties. 
Je weet de juiste toon te hanteren om de verschillende relaties te benaderen, te werven en 
te behouden.  
Je kunt goed teksten schrijven/beoordelen en je hebt een scherp oog voor vormgeving.  
Je bent ondernemend, professioneel, bevlogen en je werkt goed samen.  
Je spreekt en schrijft gemakkelijk in het Nederlands en Engels. 
Digitaal werken gaat je gemakkelijk af. 
Een eigen netwerk inbrengen is een pré. 
 
De organisatie 
Je gaat aan de slag binnen een organisatie die kansen creëert voor kwetsbare kinderen in 
townships van Zuid-Afrika en daarin de projecten steunt van partnerorganisatie NGO 



 

 

Ndlovu Care Group. Een professionele organisatie met Nederlandse roots en ruim 25 jaar 
ervaring in gemeenschapsontwikkeling en kinderzorg. Enerzijds doen wij dat met financiële 
steun anderzijds met advies. Het contact met onze partner is heel direct. Hierdoor kunnen 
wij geven aan een goed doel zeer concreet en tastbaar maken.  
 
Tijdsinvestering  
De functie is voor 12-16 uur in de week voor onbepaalde tijd. Tjommie is een kleine 
organisatie en daardoor erg flexibel. Je kunt je dagen zelf indelen en we kennen geen vaste 
kantoortijden.  
 
Salarisindicatie  
Op basis van je ervaring zal het salaris worden vastgesteld. Ter indicatie zal het salaris liggen 
rond 2.700 bruto per maand op fulltime basis (40 uur).  
Ben je geïnteresseerd om lid te worden van ons team? Stuur dan een reactie met je CV voor 
eind augustus naar onze bureaumanager Maartje via maartje.smits@tjommie.nl. 
 
 
 


