The Project Wizard is een jonge organisatie die zich inzet voor projecten met impact. Wij begeleiden,
inspireren en assisteren opdrachtgevers met ambities om de wereld te verbeteren. Met eigenzinnige
ideeën en werkmethoden die de creativiteit doen stromen, komen wij snel tot de kern van wat de
opdrachtgever wil bereiken, uiteraard met oog voor de praktische zaken als planning, haalbaarheid
en financiering. The Project Wizard is betrokken bij projecten die vooruitdenken en vooroplopen in
(sociale) duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan kwalitatieve projecten met een punch.
The Project Wizard is voor de uitbreiding van haar team met spoed op zoek naar een

Projectmedewerker Fondsenwerving (20-24 uur)
De functie is voor bepaalde tijd ( 6 maanden) met als standplaats Almere
Werkzaamheden:
-

-

-

-

Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor het opstellen van financieringsplannen
voor projecten.
Jij leidt het fondsenwervingstraject in goede banen en voert het bijbehorende stappenplan
uit. Je werkt hiervoor samen met zowel de opdrachtgever, als de experts van The Project
Wizard.
Je fungeert als aanspreekpunt voor opdrachtgevers en onderhoudt contact met de fondsen
en sponsoren.
Je spart met de communicatiemedewerker van de opdrachtgever en de interne
accounthouder zodat zij de financiële informatie krijgen die nodig is om tot een goed
concept te komen.
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent fondsenwerving en bent je
bewust van maatschappelijke trends. Daarnaast weet je in te spelen op de
financieringsbehoeften van de opdrachtgever.
Alle verder voorkomende werkzaamheden.

Functie eisen:
-

minimaal hbo werk- en denkniveau;
je hebt ervaring met fondsenwerving en subsidieaanvragen in de maatschappelijke en
culturele sector;
je bent proactief en werkt goed samen in interdisciplinaire teams;
je hebt ervaring met het opstellen en geven van pitches;
commerciële en communicatieve vaardigheden;
je kan in korte tijd veel informatie eigen maken;
je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

-

een goede beheersing van de Engels taal is een pre;
beschikken over een netwerk bij fondsen en subsidiegevers is een pre.

Aanbod:
The Project Wizard biedt jou een werkomgeving waarin ruimte is voor ontwikkeling.
Je werkt mee aan uiteenlopende projecten voor een breed scala aan klanten. De werkzaamheden
zullen in de opstart fase vanuit Almere plaatsvinden waarbij thuiswerken op den duur een
mogelijkheid is.
Wij bieden jou een marktconform salaris afhankelijk van werkervaring tussen de € 2.600,- en
€3.500,- op basis van een 36-urige werkweek en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
The Project Wizard gelooft dat excellentie overal vandaan kan komen. Dit geldt voor de projecten
die wij ondersteunen én voor ons personeel. Wij willen graag een afspiegeling zijn van de
doelgroepen van onze opdrachtgevers. Wij bieden jou dan ook een werkplek waar ruimte is voor
jouw unieke (levens)ervaring, kennis, expertise en netwerk.

Reageren:
Geïnteresseerd? Stuur vóór 7 juni 2021 een mail naar sollicitatie@theprojectwizard.nl met een cv en
een motivatiebrief of sollicitatievideo. Wij maken graag kennis met jou!

