
 

 

Granate heeft per direct een plek voor een  
fondsenwerver (m/v) met sterke affiniteit voor film & literatuur 

 
Wij zijn op zoek naar een leergierige, enthousiaste en ondernemende vrijwilliger die zich wil ontwikkelen in de 
fondsenwerving voor kunst & cultuur. 

Algemene informatie 
Hoe wordt je zichtbaar in je nieuwe thuisland als je als dichter, schrijver of filmmaker je geboorteland ontvlucht en in 
Nederland terecht komt? De weg naar erkenning en herkenning is lang en hobbelig. De sociale codes zijn niet altijd 
makkelijk te ontcijferen en de kunst- & cultuurkringen zijn niet altijd toegankelijk. Met de inkomsten uit fondsenwerving en 
donaties creëert Granate mogelijkheden voor gevluchte dichters, schrijvers en filmmakers om zichtbaar te worden. 
Daarnaast zijn onze donateurs een extra steun voor film- en literatuurtalent en ons werk. Hoe groter ons draagvlak, hoe 
meer impact we hebben op kunst, cultuur en media. Granate werkt graag samen met proactieve en leergierige mensen die 
een bijdrage willen leveren aan een goed doel en daarom zijn we per direct op zoek naar een: 
 

     Vrijwilliger Fondsenwerving 

  
Omschrijving van de Functie 
De vrijwilliger fondsenwerving werkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van een fondsenwervingstrategie en draagt bij aan 
het marketingcommunicatiebeleid. De functie bestaat uit het verrichten van reguliere werkzaamheden op het gebied van 
fondsenwerving en Sponsoring. Werkperiode is voor de duur van een jaar (exclusief 2 maanden proeftijd). Bij wederzijdse 
tevredenheid zetten we de vrijwilligersovereenkomst om in een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Start: per direct  
Aanwezigheid: 1-2 dagen per week 
 
Werkzaamheden:  

 Online-activiteiten initiëren ten behoeve van het aanspreken van nieuwe doelgroepen en het communiceren met 
bestaande donateurs. 

 Samen met de zakelijke leider fondsenwervende mogelijkheden herkennen en benutten voor de verschillende 
activiteiten  

 Assisteren bij de totstandkoming van fondsaanvragen 

 Research naar potentiële bedrijven voor sponsoring 
 

Functie-eisen 
We bieden een plek aan een leergierige, enthousiaste en ondernemende vrijwilliger fondsenwerving met liefde voor het 
vak. Een vrijwilliger die denkt in kansen, anderen enthousiasmeert en van uitdagingen houdt. Verder voldoe je (o.a.) aan de 
volgende functie-eisen:  
 

 Bezig met of een afgeronde relevante kunst gerelateerde, zakelijke/ commerciële HBO- of WO opleiding (cultureel 
ondernemerschap) 

 Affiniteit met cultuur en kunstdisciplines Film &Literatuur  

 Ambitie om het fundraising vak te leren 

 Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden (Nederlands & Engels)  

 Flexibele instelling m.b.t. werkuren die soms in het weekeinde en soms in de avonduren zijn 

 Kennis van en enige ervaring met direct marketing waaronder online marketing, crowdfunding en het organiseren 
van fondsenwervende acties. 

 Resultaatgericht en onder druk kunnen werken. 

 Uitstekend inzicht in het beoordelen van diverse communicatiemiddelen. 
 
Informatie over de begeleiding 
De vrijwilliger fondsenwerving krijgt begeleiding en functionele aanwijzingen van de zakelijk leider van Granate.  
 
Wat wij bieden 
Een warme prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert. Granate leunt op dit 
moment op projectmatige subsidies, vandaar dat ze geen vaste vrijwilligersvergoeding kan aanbieden, maar streeft er naar 
meer structurele en consequente financiering binnen te halen. Werkdagen en -tijden zijn te bepalen in overleg. 
Werkperiode is voor de periode van een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid zetten we de vrijwilligersovereenkomst om in 
een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Informatie over de procedure 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie naar  info@stichtinggranate.nl  t.a.v. Nafiss Nia, onder vermelding van 
functie.  
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