Vacature: Medewerker Fondsenwerving (vrijwilligerswerk)
SOS Dolfijn is een natuur- en noodhulporganisatie die zich inzet voor de bescherming
en het behoud van walvisachtigen in de Noordzee. Een team van experts staat dag
en nacht paraat om hulp te bieden aan bruinvissen, dolfijnen en walvissen in nood
langs de Nederlandse kust en omringende landen. Eén van de onderdelen van deze
hulp heeft de afgelopen jaren bestaan uit de zorg en rehabilitatie die in het
specialistische opvangcentrum werd geboden. Hiermee geeft SOS Dolfijn gestrande
en in nood verkerende dieren een tweede kans in de natuur.
In 2017 heeft SOS Dolfijn de voormalige locatie in Harderwijk verlaten. Momenteel
wordt met Landgoed Hoenderdaell in het Noord-Hollandse Anna Paulowna gewerkt
aan de realisatie van een nieuw educatief walvisopvangcentrum op het landgoed.
Daar kan SOS Dolfijn uiterlijk begin 2022 de opvangactiviteiten hervatten.
Naast het bieden van noodhulp zet SOS Dolfijn zich ook in voor de bescherming van
walvisachtigen in de Noordzee. Dit wordt gedaan door middel van onderzoek,
educatie en de aanzet tot maatschappelijke actie. Wetenschappelijk onderzoek helpt
om de dieren beter te begrijpen. Maar er is meer nodig. Door mensen de
walvisachtigen in de Noordzee te laten ontdekken, begrijpen en waarderen, wil SOS
Dolfijn ook zorg en bijdrage vanuit de maatschappij stimuleren. Samen zorgen voor
gezonde populaties walvisachtigen en een Noordzee waar mensen middels duurzaam
gebruik nog lang van kunnen genieten. Voor basisscholen heeft SOS Dolfijn daarom
een digitaal lespakket ontwikkeld en met het veldhospitaal, genaamd ‘Het Reizende
Walvisziekenhuis’, bezoekt het educatie team van SOS Dolfijn jaarlijks 10-20
evenementen en/of scholen. Beide educatie-programma’s leren meer over de
walvisachtigen in de Noordzee en de gevaren waarmee deze dieren te maken
hebben.
Als stichting is SOS Dolfijn afhankelijk van giften en donaties. Ook probeert SOS
Dolfijn middels sponsoring en subsidie de kosten te dekken. SOS Dolfijn is daarom op
zoek naar een gedreven fondsenwerver die de organisatie wil bijstaan in de
zoektocht naar financiële steun voor zowel exploitatiedekking, projectmatige steun
als voor de steun voor de bouw van het nieuwe walvisconservatie- en
rescuecentrum.
Functieomschrijving
SOS Dolfijn bestaat uit een team van deskundigen en meer dan 70 enthousiaste
vrijwilligers verdeeld over de verschillende afdelingen. Als vrijwilliger fondsenwerving
werk je samen met de twee vaste medewerkers van SOS Dolfijn. Jouw hoofddoel als
fondsenwerver is om de stichting te helpen voldoende gelden te vinden zodat de SOS

Dolfijn de bovengenoemde werkzaamheden kan uitvoeren. Je bent goed in het
schrijven van projectplannen en kent je weg in de wereld van de fondsenwerving en
de hiervoor beschikbare databanken.
Functie eisen:
• Je bent 18 jaar of ouder
• Je hebt ervaring in het opstellen van projectplannen en het indienen van een
project bij een vermogensfonds of subsidieverstrekker
• Je kunt je vinden in de organisatiedoelstellingen van SOS Dolfijn
• Je bent minimaal 1 dag per week beschikbaar (weekenden of werkdagen)
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je bent gedreven en hebt een passie voor dieren

Wij bieden:
• Een inwerktraject waarin je vertrouwd geraakt met de stichting
• Toegang tot databank Fondsenwerving Online
• De kans om jouw kennis met betrekking tot walvissen te vergroten
• Een kans om deel uit te maken van een unieke, groeiende organisatie die zich
inzet voor walvissen
• De kans om onderdeel te zijn van een uniek project in Europa; de realisatie
van een walvisconservatie- en rescuecentrum in Nederland
Sollicitatieprocedure: Interesse? Solliciteren is mogelijk door jouw motivatie en CV
toe te sturen aan: info@sosdolfijn.nl t.a.v. Annemarie van den Berg.
Naar aanleiding van jouw motivatiebrief en CV volgt of een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek.

