ICFON zoekt: Medewerker Fondsenwerving en PR
Stichting ICFON is een professionele vrijwilligersorganisatie die projecten op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg en dorpsontwikkeling in Nepal ondersteunt. In Nederland verstrekt de stichting
informatie over haar projecten over Nepal en ontwikkelingshulp door het beheren van een website en het
uitgeven van het kwartaalblad de ‘Samachar’ met achtergrond informatie over Nepal en ICFON’s
projecten. Daarnaast wordt ICFON regelmatig gevraagd voor het geven van lezingen en gastlessen over
Nepal, ontwikkelingswerk en de opmerkelijke successen van haar projecten.
ICFON zoekt enthousiaste mensen die voor de projecten in Nepal en Nederland fondsen willen werven en
PR-activiteiten willen initiëren en uitvoeren.
De belangrijkste taken zijn:

•
•
•

opzetten en uitvoeren PR-activiteiten (b.v. verspreiden folders, Samachar)
contacteren van eventuele sponsoren (b.v. scholen, verenigingen etc)
rapporteren over de werkzaamheden aan het bestuur

Wat wij vragen is

•
•
•
•

enige ervaring met fondsenwerving en PR
zeer goede contactuele eigenschappen
zelfstandig kunnen werken
ervaring met Word, Excel en e-mail

Wat wij bieden is

•
•
•

een team van enthousiaste vrijwilligers
een vrijwilligerscontract en beperkte onkostenvergoeding
de mogelijkheid om u zelf verder te ontplooien, andere mensen te ontmoeten of om op een
specifiek gebied ervaring op te doen of projecten op te zetten

Wat maakt het de moeite waard
Het werken bij de stichting vergt veel zelfstandigheid maar biedt de vrijwilliger ook vele mogelijkheden
om zichzelf verder te ontplooien, andere mensen te ontmoeten of om ervaring op te doen op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking en/of Nepal en om Fundraising/ voorlichtingsprojecten op te zetten.
Tijdbesteding
De tijdsbesteding van de fondsenwerver is afhankelijk van de verdeling van activiteiten onder de
vrijwilligers en de eigen initiatieven. De praktijk wijst uit dat de tijdsbesteding minimaal 2 dagen per
maand bedraagt en veelal naar eigen inzicht kan worden ingepland.
Bij belangstelling, stuur een e-mail met uw motivatie en cv naar info@icfon.nl.

