
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Jaarlijks worden 1,7 miljoen Nederlanders slachtoffer van een misdrijf, ongeval of ramp. Fonds 
Slachtofferhulp maakt zich sterk voor de hulp aan en positie van deze slachtoffers. We financieren 
wetenschappelijk onderzoek, verbeteren en vernieuwen het hulpaanbod, steunen diverse 
lotgenoten-initiatieven en wijzen mensen de weg naar de juiste hulp via bijvoorbeeld 
SlachtofferWijzer.nl. Bij Fonds Slachtofferhulp werken ruim 20 collega`s met ieder een eigen 
specialisme. Zij zetten zich dagelijks, vanuit hun eigen expertise, in op het gebied van hulpverlening, 
belangenbehartiging, beleidsadvies, fondsenwerving, marketing en voorlichting. Het team is nauw 
met elkaar verbonden door hun grote maatschappelijke betrokkenheid. Korte lijnen en een open 
werksfeer, grote mate van zelfstandigheid, projectmatig samenwerken en ruimte voor vernieuwing 
typeert de sfeer en de werkwijze van Fonds Slachtofferhulp.  
  
We hebben een vacature voor een:  
 

Sr. Relatiemanager zakelijke markt (0,8 à 1 FTE)  
 
De Sr. Relatiemanager zakelijke markt is verantwoordelijk voor de werving, het behoud en de 
communicatie met zakelijke donateurs, waaronder bedrijven en (corporate) foundations. Het is jouw 
taak om met zoveel mogelijk organisaties meerjarige partnerships aan te gaan waarbij de 
samenwerking resulteert in het versterken van het MVO-beleid van organisaties als van de doelen 
van Fonds Slachtofferhulp. De Sr. Relatiemanager is een netwerker pur-sang, kan goed luisteren, is 
creatief, ondernemend en in staat organisaties te binden en verbinden met de doelstellingen van 
het Fonds. Hij/zij is een goede organisator en heeft een visie op de samenleving van vandaag.  
 

Organisatorische positie  
De Sr. Relatiemanager zakelijke markt:  

• Is werkzaam op de afdeling fondsenwerving & marktontwikkeling;  

• Werkt nauw samen met de relatiemanager vermogensfondsen en met de collega’s van de 
afdelingen communicatie & beleid;  

• Rapporteert aan de manager fondsenwerving & marktontwikkeling.  
 
Kernactiviteiten  

• Werving, behoud en verdieping van meerjarige partnerschappen met bedrijven en 
(corporate) foundations. Je ontwikkelt proposities op maat voor onze relaties;  

• Bedenken en (mede) organiseren van zakelijke relatie-evenementen;  

• Aantrekken/ samenwerken met zakelijke ambassadeurs/ beslissers in het bedrijfsleven;  

• Gerichte acquisitie van nieuwe partners met behulp van een beproefd concept;  

• Identificeren nieuwe partners in het bestand van Fonds Slachtofferhulp en in het 
relatienetwerk van onze huidige partners;  

• Je werkt met (financiële) targets en rapporteert regelmatig over resultaten, 
ontwikkelingen en verkoopkansen middels ons CRM-systeem.  
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Functieprofiel  
Je houdt van aanpakken, gaat zelfstandig te werk en bent tegelijkertijd een teamspeler. Je 
bent initiatiefrijk en weet tot mooie samenwerkingen te komen. Je bent geïnteresseerd in 
de ontwikkelingen in je vakgebied en in staat je snel nieuwe dingen eigen te maken.  
De kernwaarden maatschappelijke betrokkenheid, betrouwbaarheid en ondernemerschap zijn je op 
het lijf geschreven en je wilt graag bijdragen aan een kleine organisatie met een belangrijke missie.  
Voor deze functie vragen wij het volgende:  

• HBO/WO werk- en denkniveau (b.v. marketing, communicatie, bedrijfseconomie);  

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met relatiemanagement (bij een goed doel en/of bedrijf);  

• Een relevant eigen netwerk is een pré;  

• Je bent representatief, communicatief sterk, enthousiast en flexibel  

• Je bent creatief en in staat om met originele oplossingen te komen;  

• Je hebt analytisch vermogen, maar kunt ook out of the box denken;  

• Je bent resultaatgericht en proactief. 
 
Wat bieden wij?  
Een enthousiast team van betrokken collega’s die het leuk vinden om samen te werken.   
Een lerende ondernemende omgeving en een afdeling met groeipotentie.  
De mogelijkheid om bij te dragen aan een relevant maatschappelijk thema waar ieder jaar 
veel mensen in Nederland mee te maken krijgen. De salarisschaal voor deze functie 12 CAO ANWB, 
minimaal € 2.877 en maximaal € 4.795 bruto per maand. 
  
Solliciteren?  
Stuur je motivatiebrief met cv naar info@fondsslachtofferhulp.nl  
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Patrick van Ahee, Hoofd Fondsenwerving 
& Marktontwikkeling via 06 -  8206 1810.  
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