
 
 

 

Relatiemanager Corporate Partnerships 

LICA-8 (UNOPS) 

Private Sector Partnerships Service (PSP), UNHCR, Den Haag, Nederland 

 

Wie zijn wij? 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is de vluchtelingenorganisatie 

van de Verenigde Naties. We zijn opgericht in 1950 en werkzaam in meer dan 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.  

Fondsenwerving voor UNHCR in Nederland 

UNHCR wordt gefinancierd door vrijwillige bijdragen van lidstaten. Door het recordaantal 

mensen dat wereldwijd op de vlucht is, is dit echter niet meer voldoende. Fondsenwerving in 

de private sector wordt daarom steeds belangrijker. Wij bieden jou een unieke kans om 

aan onze groei bij te dragen.  

In de huidige wereldwijde context is nieuwe steun voor en diepere betrokkenheid bij de 

vluchtelingensituatie essentieel. Vooral het uitbreiden van de fondsenwerving in de 

particuliere sector om de donorbasis te verbreden, is absoluut noodzakelijk in tijden van 

steeds grotere humanitaire behoeften en toenemende concurrentie om schaarse 

overheidsmiddelen. De Private Sector Partnerships (PSP) van UNHCR spelen een cruciale 

rol bij het helpen uitbreiden van de financieringsbasis van de organisatie, door fondsen te 

werven van zowel individuele giften als bronnen uit de particuliere sector, waardoor een 

duurzame en voorspelbare inkomstenstroom wordt gegarandeerd. 

Titel: Assistent PPH Officer (Relatiemanager Corporate Partnerships) 

Standplaats: Den Haag, Nederland 

Contracttype: Lokale ondersteuning, LICA-8 

 

Aantal uren per week: 40 uur per week 

Duur: van 01/06/2022 tot 31/12/2022 

Startdatum aanvraag: 20 mei 2022 

Sluitingsdatum aanmelding: 27 mei 2022 

 

Organisatorische context 

Deze functie maakt deel uit van UNHCR's Private Partnerships & Philanthropy-team (PPH) 

in Nederland, dat tot doel heeft fondsen te werven van stichtingen, grote gevers en bedrijven 

in Nederland om het werk van UNHCR te ondersteunen. 

De functie 

We zijn op zoek naar een dynamische, gemotiveerde en resultaatgerichte teamspeler met 

een sterke interesse in fondsenwerving, om een betrouwbare aanwinst te worden voor de 

operatie van UNHCR Nederland binnen PSP Europa. 



 
 

Onder toezicht van de Associate PSP Officer (PPH) zal de Assistant PPH Officer samen met 

de andere PPH-collega’s zich inzetten om strategische partnerschappen met name met 

bedrijven en voor een deel ook grote gevers verder te ontwikkelen met als doel om de lange 

termijn inkomsten voor UNHCR-programma's veilig te stellen. 

Van de Assistant PPH Officer wordt verwacht dat hij/zij waar nodig nauw samenwerkt met 

het Nederlandse PSP-team, Branch Office Nederland en de rest van het PSP-netwerk 

wereldwijd. 

 

Wat houdt je functie in? 

 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

- Contacten onderhouden met bestaande relaties (met name bedrijven en deels grote 

gevers) om deze verder uit te bouwen en te cultiveren; 

- Uitstekend relatiemanagement leveren aan bestaande zakelijke donors en grote 

gevers om ervoor te zorgen dat we gezamenlijke doelstellingen bereiken en dat de 

verwachtingen regelmatig worden herzien en geëvalueerd; 

- Sterke presentaties, voorstellen en rapporten ontwikkelen om het potentieel voor 

bestaande relaties (bedrijven en grote gevers) te maximaliseren; 

- Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van een strategisch plan voor 

Private Partnerships & Philanthropy in Nederland in lijn met wereldwijde en regionale 

PSP-strategieën; 

- Initiëren en leiden van specifieke mogelijkheden voor zakelijke donors en grote 

gevers in lijn met de fondsenwervingsstrategie; 

- De inspanningen van het PSP NL-team ondersteunen om de positionering van 

UNHCR als go-to partner voor de private sector in Nederland te versterken; 

- Het bewustzijn van UNHCR onder de PPH-doelgroepen verder vergroten, met name 

bedrijven en grote gevers, inclusief communicatiemogelijkheden; 

- Op de hoogte blijven van de fondsenwervingsomgeving en proactief nieuwe kansen 

voor UNHCR in Nederland ontwikkelen; 

- Werken binnen het due diligence-screeningbeleid en de processen van UNHCR voor 

PPH-samenwerkingen; 

- Daarnaast zal de Assistant PPH Officer op verzoek ad hoc ondersteuning bieden. 

Wie zoeken we? 

- Minimaal Bachelor diploma (HBO+/Universitair diploma) in Marketing, Internationale 

Betrekkingen, Management, Bedrijfskunde, Communicatie of een verwant vakgebied; 

- Minimaal een jaar werkervaring die relevant is voor de functie; 

- Ervaring met het bieden van ondersteuning bij werving- en relatiemanagement met 

bedrijven en grote gevers in Nederland is een pré; 

- Ervaring met CRM-systemen (o.a. Salesforce); 

- Ervaring met een internationale (humanitaire) NGO of VN-organisatie is een pre; 

- Goede kennis van de Nederlandse fondsenwervingslandschap, in het bijzonder 

gericht op bedrijven en/of grote gevers; 

- Je hebt affiniteit met het werk van UNHCR en je wil je inzetten voor een betere 

wereld voor vluchtelingen; 

- Aantoonbaar gestructureerd kunnen werken en oog voor detail; 

- Je vindt het leuk om bestaande relaties verder uit te bouwen met best-in-class 

stewardship; 

- Je kunt zelfstandig werken, hoge mate van flexibiliteit en pakt zaken snel op; 



 
 

- Mogelijkheid om meerdere taken op een servicegerichte manier uit te voeren in een 

veeleisende werkomstandigheid (zoals korte termijn deadlines); 

- In staat om complexe vraagstukken uit te leggen aan donateurs en de organisatie en 

diverse bedrijfsvoering op een aansprekende en bondige manier te presenteren; 

- Een flexibele teamspeler met een servicegerichte instelling; 

- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; 

- Sterke schrijfvaardigheid; 

- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift. 

Locatie 

UNHCR Nederland, Den Haag  

 

Dit bieden we 

Het betreft een UNOPS-contract (LICA-8), gepland van 01/06/2022 tot 31/12/2022, met 

mogelijkheid tot verdere verlenging. Het is een fulltime functie met werktijden van maandag 

t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur (40 uur per week). 

Het salaris is in lijn met de lokale UN National Officer Salarisschaal. 

Belangrijk: kandidaten moeten een bewijs van volledige vaccinatie kunnen overleggen, 

ongeacht het type contract en de duur, tenzij de kandidaat is gevestigd op een locatie met 

een bewezen gebrek aan toegang tot COVID-19-vaccins. 

Ben je geïnteresseerd? Aanmelding moet in het Engels! 

Geïnteresseerde sollicitanten moeten hun motivatiebrief, ondertekend Personal History 

Form (PHF), en CV indienen bij hqpsphr@unhcr.org met vermelding van "Assistent PPH 

Officer, Nederland" in het onderwerp van de e-mail. 

Nieuwe/geaccepteerde formulieren voor persoonlijke geschiedenis zijn hier beschikbaar: 

PHF Form / Supplementary Sheet. 

Alleen met kandidaten op de zogenaamde ‘short list’ wordt contact opgenomen voor een 

schriftelijke test en/of een gesprek.  

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 het hele 

personeelsbestand te garanderen. Aanvragen worden aangemoedigd door alle 

gekwalificeerde kandidaten zonder onderscheid op grond van ras, huidskleur, geslacht, 

nationale afkomst, leeftijd, religie, handicap, seksuele geaardheid en genderidentiteit. 

 

https://unhcr.org/recruit/UNHCR_Personal_History_Form.docm
https://unhcr.org/recruit/UNHCR_PHF_Supplementary.docm

