Foundation Manager, Private Partnerships & Philanthropy,
UNHCR Nederland
(PPH Associate)

(M/V, 40 uur)
UNHCR Nederland is per direct op zoek naar een ervaren Foundation Manager voor het Private
Partnerships & Philanthropy team binnen de afdeling Private Sector Partnerships.
Wie zijn wij?
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is de vluchtelingenorganisatie van de
Verenigde Naties. Opgericht in 1950 en werkzaam in 130 landen om mensen die gedwongen op
de vlucht zijn te helpen en te beschermen. Momenteel is er een recordaantal mensen op de vlucht
voor conflict en vervolging. Ons werk is daarom belangrijker dan ooit.
Private Partnerships voor UNHCR
UNHCR wordt van oudsher gefinancierd door vrijwillige bijdragen van lidstaten. Door de huidige
omvang van de problematiek is dit niet meer voldoende. Fondsenwerving in de private sector
wordt daarom steeds belangrijker. Voor de komende jaren hebben we ambitieuze
groeidoelstellingen. Wij bieden jou een unieke kans om aan deze groei bij te kunnen dragen
in een enthousiast, dynamisch team.
De afdeling Private Sector Partnerships is verantwoordelijk voor inkomsten en strategische
samenwerkingen met de private sector, inclusief vermogende particulieren, fondsen (Foundations)
en bedrijven. De Foundation Manager maakt deel uit van het Private Partnerships & Philanthropy
(PPH) team dat bestaat uit 4 mensen.
Wat houdt de functie in?
Het doel van de functie is het opzetten van nieuwe relaties en het uitbouwen van bestaande
relaties met fondsen in Nederland om samen impact voor vluchtelingen te realiseren. Wij zoeken
een ervaren, enthousiaste collega die relaties kan ontwikkelen en verder uitbouwen.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
•
•
•
•

Onderhouden van de bestaande relaties met fondsen en het verder uitbouwen van deze
relaties.
Identificeren van potentiële nieuwe relaties met fondsen, het opbouwen van een solide
netwerk en prospectlijst.
Ontwikkelen van aansprekende presentaties en voorstellen voor potentiële nieuwe relaties,
evenals voor het uitbouwen van potentieel met bestaande relaties.
Identificeren van potentiële nieuwe relaties via deskresearch, in het bestand van UNHCR
Nederland en, al dan niet via intermediairs, daarbuiten.
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•
•
•
•
•
•

Bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch plan van het Private Sector
Partnerships team, in lijn met de wereldwijde strategie.
Actief monitoren van ontwikkelingen in de private sector en proactief nieuwe kansen
ontwikkelen voor UNHCR in Nederland.
Je levert een bijdrage aan de doelstelling van het Private Sector Partnerships team om de
‘go-to organisatie’ te worden voor de private sector.
Je organiseert externe (netwerk)bijeenkomsten voor relaties, inclusief logistieke activiteiten,
en werkt hierin samen met je collega’s in binnen- en buitenland.
Je ondersteunt bij de organisatie van eventuele veldbezoeken van relaties.
Je werkt met (financiële) targets en budgetten en rapporteert daar regelmatig over.

Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde HBO of universitaire opleiding in Marketing, Internationale
Betrekkingen, Bedrijfskunde, Communicatie of een gerelateerd veld.
Je hebt bewezen werkervaring in het onderhouden, uitbouwen van bestaande relaties en
aantrekken van nieuwe relaties met fondsen in Nederland.
Je hebt bewezen ervaring met het implementeren van fondsenwervingsstrategieën voor de
private sector in Nederland.
Je hebt ervaring in het managen van relaties met meerdere stakeholders, bent goed in
multi-tasken, je bent flexibel en presteert goed onder druk.
Je hebt een vlotte pen en bent goed in staat om aansprekende, maatwerkvoorstellen,
presentaties, rapportages en andere donorcommunicatie van hoge kwaliteit te schrijven.
Je bent communicatief sterk, besluitvaardig en overtuigend.
Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de Nederlandse fondsenwervende markt.
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel in woord
als geschrift).
Ervaring met een internationale (humanitaire) NGO of VN-organisatie is een pré.

Locatie
UNHCR Nederland, Den Haag
Afhankelijk van de ontwikkelingen van het COVID-19 virus zal er vanuit huis gewerkt worden.
Dit bieden we
Het betreft een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging. Het is een fulltime functie (40 uur per
week). Het salaris is conform de VN GS salarisschaal in Nederland (G6).
Ben je geïnteresseerd? Aanmelding moet in het Engels!
Interested applicants should submit their letter of motivation, duly updated (with all work
experience) and signed Personal History Form (P11), and CV to hqpsphr@unhcr.org indicating
“PPH Associate” in the subject of the email.
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New/accepted Personal History Forms are available at PHF Form / Supplementary Sheet.
De deadline voor aanmelding is 25 januari 2021.
Alleen kandidaten die worden uitgenodigd, ontvangen bericht.
Een schriftelijke test is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Het personeelsbestand van UNHCR bestaat uit veel verschillende nationaliteiten, culturen, talen
en meningen. UNHCR streeft ernaar deze diversiteit in stand te houden en te versterken om
gelijke kansen en een inclusieve werkomgeving voor al het personeel te garanderen. Daarom
moedigen we alle gekwalificeerde kandidaten aan te solliciteren ongeacht ras, huidskleur,
geslacht, afkomst, leeftijd, geloofsovertuiging, handicap en seksuele geaardheid.
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