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Leenaers Verloop Van der Westen adviseert en ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en
uitvoeren van sponsoring, fondsenwerving en mecenaat. We zijn thuis in alle vormen van werving.
Van grote giften van bedrijven en particulieren tot bijdragen van donateurs en vrienden, en
schenkingen uit nalatenschappen. Van eenmalige campagnes tot structurele werving. We adviseren,
coachen, trainen, (interim) managen en voeren uit. Onze klanten komen uit de sectoren kunst en
cultuur, zorg en welzijn, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu.
Traineeship Sponsoring, Fondsenwerving & Mecenaat
Ben je een afgestudeerde wo’er of hbo’er? Ben je communicatief sterk en sociaal vaardig? Neem je
vaak het initiatief, vind je organiseren leuk en werk je resultaatgericht? En last but not least: wil je
voor een cultureel of maatschappelijk doel werken en trek je erop uit om dit doel in de buitenwereld
te “verkopen”? Wie weet ben jij in 2020 aan het werk voor één van onze opdrachtgevers.
Vanaf januari zijn we op zoek naar enthousiaste trainees die het vak willen leren.
We bieden jaarlijks talentvolle starters de kans om zich in korte tijd en met intensieve begeleiding te
ontwikkelen tot een goede fondsenwerver. Samen met een partner van het bureau ontwikkel je voor
een opdrachtgever een strategisch fondsenwervingsplan en/of zorg je voor de uitvoering van het
plan. Afhankelijk van de intensiteit en omvang van het plan zal dit neerkomen op gemiddeld 3 dagen
werk per week bij de opdrachtgever gedurende een half jaar tot een jaar. Uitgangspunt daarbij is dat
je bij gebleken geschiktheid in dienst komt bij de opdrachtgever.
Wat houdt het traineeship in?
Fondsenwerving is een pragmatisch vak. Je krijgt zorgvuldige begeleiding on the job en een interne
opleiding. Het traineeship bestaat uit:
•

het uitvoeren van de opdracht bij de opdrachtgever op kantoor, gecoacht door een van de
partners leer je de fijne kneepjes van het vak;

•

een opleiding met in totaal 10 opleidingsdagen, bestaande uit:
o

o
o
o

diverse workshops om de basics van het vak te leren, onder andere over
vriendenwerving, sponsoring, het aanvragen van fondsen, schrijven van een Case for
Support, projectmanagement et cetera;
een aantal verdiepingssessies op relevante deelterreinen van fondsenwerving;
intervisiesessies met andere trainees;
bezoeken aan relevante externe congressen en seminars.

Wat zijn je werkzaamheden als trainee?
je werkt als trainee op locatie bij de opdrachtgever. Afhankelijk van de aard van de opdracht, kunnen
de werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

meewerken aan een strategisch plan voor de fondsenwerving;
aanvragen schrijven voor vermogensfondsen;
crowdfundingscampagnes opzetten;
brainstormsessies voorbereiden en mede-begeleiden;
onderzoek doen bijvoorbeeld door middel van een quickscan op vermogensfondsen, een
focusgroep of interviews met potentiële gevers;
telemarketingacties opzetten en begeleiden;
wervende acties en evenementen organiseren;
deelnemen aan werkoverleggen en andere relevante bijeenkomsten.

Wat krijg je?
•
•
•
•
•
•

een uitdagend traineeship, waarin je in korte tijd heel veel leert, met uitzicht op een
vervolgcontract/dienstverband;
een vergoeding die samen met de waarde van de interne opleiding, ruim marktconform is;
een interne opleiding en persoonlijke begeleiding;
een uitdagende opdracht die aansluit bij jouw capaciteiten;
afhankelijke van de situatie extra opdrachten waardoor je sneller meer kunt leren.
de kans om je te onderscheiden op de arbeidsmarkt: Leenaers Verloop Van der Westen heeft
een uitstekende naam in de markt – LVW-trainees hebben straks een streepje voor!

Wat zoeken wij?
Wij selecteren competente, pas afgestudeerde ‘doeners met verstand’, die zeer gemotiveerd zijn om
in de fondsenwerving aan de slag te gaan. Selectiecriteria zijn:
•
•
•
•
•
•
•

sociaal en communicatief vaardig;
kansen zien om binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden;
zelfstandig en besluitvaardig;
proactief, enthousiast, flexibel, stressbestendig;
uitstekende studieresultaten én actief in (vrijwilligers)werk en besturen;
breed georiënteerd en ondernemend;
maatschappelijk betrokken en actief.

Benieuwd hoe jouw werkdag als LVW Trainee eruitziet? Klik dan hier.
Word je enthousiast van bovenstaand verhaal en herken jij jezelf in de selectiecriteria? Solliciteer dan
vóór woensdag 15 januari door het formulier op onze website in te vullen en voeg je cv toe. De
gesprekken vinden plaats in de tweede helft van januari.
Vragen en contact
Voor vragen kun je contact op nemen met Sofie Bienert (sofie@lvwadvies.nl of 06-14149014) of Hans
van der Westen (hans@lvwadvies.nl of 06-22397980). Tijdens de kerstvakantie zijn wij beperkt
bereikbaar, maar na 5 januari beantwoorden we graag al je vragen. Meer lees je ook op onze website
www.lvwadvies.nl.

