Vacature

Scouting staat voor uitdaging!
Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee
meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
Het landelijk servicecentrum in Leusden ondersteunt groepen, regio’s en teams zodat de vereniging
het spel van Scouting in Nederland kan realiseren. Daarnaast stimuleert het landelijk servicecentrum,
samen met het bestuur en de landelijke raad, dat de vereniging in beweging en up-to-date blijft. Zo
blijven de Scoutingactiviteiten altijd bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens
van nu én aan een betere wereld. Het landelijk servicecentrum is op zoek naar een:

Verbindend adviseur
partnerships & sponsoring
28,8 uur / 80% (m/v)

De functie
Scouting Nederland heeft diverse financiële stromen van waaruit de activiteiten en projecten van de
vereniging gefinancierd worden: ledencontributie, subsidies, fondsen en giften. De samenwerking met
partners die ook financieel bijdragen, wordt in de toekomst steeds belangrijker. Jouw opdracht is om
huidige partners, binnen het maatschappelijk én commercieel veld, aan Scouting te blijven verbinden
en op zoek te gaan naar nieuwe. Soms verenigingsbreed, soms voor specifieke projecten.
Je maakt onderdeel uit van het Landelijk team Communicatie. Dit team bestaat uit vier enthousiaste
collega’s die, elk vanuit een eigen expertise, continu bouwen aan de positionering van Scouting. Ze
zijn niet bang zijn om aan te pakken en werken graag vernieuwend. Je werkt vrij zelfstandig en toch
ook intensief samen met je teamgenoten, collega’s uit andere teams, vrijwilligers en de directeur.
Soms zoek je zelf je maatjes binnen de vereniging om een klus te klaren.
Wat ga je doen?
• Je onderhoudt relaties met bestaande partners en sponsoren door ze bijvoorbeeld uit te nodigen
voor onze events of een bijeenkomst voor ze te organiseren. Samen met relaties geef je invulling
aan het partnership en zorg je voor verdieping.
• Je bent veel op pad om de aanwas van nieuwe partners en sponsoren voor Scouting Nederland te
realiseren.
• Je ontwikkelt operationeel beleid rondom partnerships en sponsoren en een plan van aanpak rond
de specifieke projecten waarvoor we partners zoeken.
• Je adviseert landelijke ledenactiviteiten bij hun sponsorwerving en zorgt voor borging in de
organisatie.
• Je houdt je netwerk van betrokkenen, intern en extern, op peil.
• Je organiseert en gebruikt het draagvlak binnen de vereniging om het aantal partners en
sponsoren te vergroten.
• Je bedenkt creatieve concepten, acties en middelen om doelen te realiseren.
• Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het totale communicatiebeleid.
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Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een teamspeler die ook de wereld van vrijwilligers kent.
Kennis en ervaring op het gebied van partnerships, sponsoring en relatiebeheer.
Hbo werk- en denkniveau.
Adviesvaardigheden en een klantgerichte houding.
Analytisch vermogen voor het vertalen van verenigings- en communicatiebeleid naar operationeel
beleid.
Organisatievermogen voor het plannen en coördineren van projecten.
Beschikking over een auto.
De functie vereist beschikbaarheid in de avond of het weekend.
Scouting Nederland verlangt van iedere medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Wij bieden
• Een uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving met gepassioneerde collega’s.
• Een tijdelijk aanstelling voor een jaar met de mogelijkheid op verlenging.
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk. Salarisindicatie: schaal 8, van € 2.627 tot €
3.742 fulltime basis en een individueel keuze budget van 16.4%.
• Standplaats is Leusden.
Belangstelling
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Iris Brummelhuis,
communicatiemanager, via e-mail iris.brummelhuis@scouting.nl, of telefoon (033 – 496 09 11).
Interesse? Mail je motivatie met cv uiterlijk 19 januari 2020 naar personeelszaken@scouting.nl.
Deze vacature wordt gelijktijdig binnen de organisatie en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid
wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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