DUX International is op zoek voor haar opdrachtgever, Prinses Máxima Centrum Foundation
naar een ervaren:

Senior Relatiemanager Corporate Partnerships

Over het Prinses Máxima Centrum:
Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de
vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer
dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum. Dat initiatief
is uitgemond in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een uniek centrum waar
alle hoog complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt.
Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe
samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met
kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd.
Wie in het Prinses Máxima Centrum rondloopt, ervaart het: hier is een grote bezieling
voelbaar, een passie om het beste van het beste te doen, top te presteren, voor kinderen
met kanker en de mensen om hen heen. Alle medewerkers – van specialisten tot
verpleegkundigen, en van de kok tot de vrijwilliger – willen excelleren en vanuit hun hart heel
dicht bij de kinderen staan om hen te helpen.
Het Prinses Máxima Centrum kan niet bestaan zonder de financiële steun van onze
maatschappij. Dankzij schenkingen van particulieren, fondsen, stichtingen en organisaties kan
de Foundation de noodzakelijke voorzieningen realiseren die buiten de reguliere zorgdekking
vallen.
In het centrum worden diagnose en behandeling van kinderen vergoed door de
zorgverzekeraars, maar de research en alle voorzieningen om de missie te kunnen realiseren
niet. En juist deze voorzieningen zijn van cruciaal belang voor het welzijn van kind en gezin
tijdens het langdurige proces van behandelingen en opnames en in de periode daarna.

Functie binnen het team:

Het team Partnerships & Fundraising bestaat uit 8 personen en is onderdeel van de
Prinses Máxima Centrum Foundation. De ambitie is om de komende jaren significant
te groeien in inkomsten, afkomstig uit particulieren, vermogensfondsen & stichtingen,
acties van derden en vooral op het gebied van partnerships met bedrijven (zakelijke
markt).
Als relatiemanager Corporate Partnerships ben je verantwoordelijk voor het binnenhalen van
gelden uit het bedrijfsleven. Het betreft het uitzetten van strategie en beleid, acquisitie en
onderhouden van relaties met deze doelgroep.
Er zijn ambitieuze groeidoelstellingen voor het Prinses Máxima Centrum op dit vlak, dus dit is
een uitdagende baan voor een enthousiaste en ondernemende senior relatiemanager die
creatief en commercieel kan denken en handelen.
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Inhoud van de functie:
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen en uitvoeren van beleid, strategie en plannen ten aanzien van werving,
behoud en upgrading van partnerships met bedrijven.
Het signaleren en benutten van kansen in de markt.
Het initiëren en voeren van gesprekken met prospects inclusief de opvolging.
Uitwerken van tailormade proposities en activatiemogelijkheden en vastlegging in
contracten.
Relatiebeheer: contacten onderhouden, zowel intern als extern.
Schrijven van wervingsmaterialen en het opstellen en geven van presentaties.
Rapporteren, monitoren en evalueren van uitgevoerde activiteiten, inclusief de
financiële voortgang.

Profiel:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO of WO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een
bij voorkeur commerciële omgeving met new business development/strategische
marketingtrajecten bij (grote) bedrijven en multinationals.
Een energieke zelfstarter die kansen ziet, creëert en durft te pakken.
Klant- en resultaatgericht, hands-on, pro-actief en creatief.
Je bent communicatief en commercieel sterk, een snelle denker en legt makkelijk en
met flair contact. Daarnaast heb je een positieve instelling en gevoel voor humor.
Je herkent de wensen en behoeften van een mogelijke partner en verwerkt die in de
juiste propositie.
Je drukt jezelf helder uit en bent in staat om op alle niveaus relaties te boeien en te
binden. Een relevant netwerk binnen het bedrijfsleven is een pré.
Je kunt planmatig en zelfstandig werken, en functioneert ook uitstekend in een team.
Je hebt een passie voor fondsenwerving en bent op de hoogte van ontwikkelingen
binnen de fondsenwerving in Nederland.
Je bent flexibel, representatief en maatschappelijk betrokken.
Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift
(wervend); Engels is belangrijk.

Wat biedt het Prinses Máxima Centrum Foundation?
Een uitdagende functie (32-36 uur) in een bijzondere omgeving waar impact voelbaar is. Een
uitstekende werksfeer binnen een hecht team waar samenwerking voorop staat. Salaris is
afhankelijk van ervaring en conform cao-ziekenhuizen. Een arbeidsovereenkomst voor de
duur van een jaar met intentie tot verlenging.

Interesse:
Stuur dan jouw motivatie brief en CV voor 13 november 2019 naar Annemijn de Lavieter via
info@duxinternational.com
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