Vacature Coördinator partnerships
Diabetes Liga vzw
Elke 17 minuten treft diabetes iemand in Vlaanderen. De Diabetes Liga streeft, als onafhankelijke
vereniging, naar de beste zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.
Mensen met diabetes, hun sociale omgeving maar ook zorgverleners die op professionele wijze met
diabetes begaan zijn, maken deel uit van de meer dan 20.000 leden en 500 actieve vrijwilligers.
De Diabetes Liga zet in op 3 doelstellingen: diabetes voorkomen, expertise over diabetes en mobiliseren
rondom diabetes.
Om onze doelstellingen te bereiken zijn we op zoek naar een Coördinator partnerships die de contacten
met onze huidige bedrijfspartners onderhoudt, verder uitbouwt en die op zoek gaat naar nieuwe
partnerships en sponsoring. Deze collega is ook het aanspreekpunt voor onze leden en externen op het
vlak van doneren via legaten.
Jouw functie:
• Je bent verantwoordelijk voor het behoud en de verdere uitbouw van bestaande en nieuwe
contacten met bedrijfspartners en sponsors.
• Je zet in op de uitbreiding van ons huidige partnerships o.a. in functie van ledenvoordelen,
verkoop materiaal via webshop, (operationele of financiële) sponsoring, …
• Je bedenkt en werkt sponsorconcepten en acties uit. Zo genereer je structurele en lange termijn
inkomsten voor de Diabetes Liga.
• Je onderhoudt contacten met diabetesconventies en zorgverleners.
• Je organiseert ontmoetingsmomenten met onze industriepartners en - sponsors.
• Je vertegenwoordigt de Diabetes Liga op een professionele manier op interne en externe
bijeenkomsten met private en openbare partners.
• Je werkt een strategie uit rond doneren via legaten en bent het aanspreekpunt.
• Je rapporteert aan en werkt samen met de Manager communicatie, marketing en
fondsenwerving.
Jouw profiel:
• Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
• Door je enthousiasme en proactieve houding weet je mensen te enthousiasmeren en
overtuigen.
• Je hebt de drive om elke dag mensen mee te nemen in ons verhaal.
• Je kan zelfstandig werken, maar functioneert eveneens in teamverband.
• Je hebt een flexibele en dynamische ingesteldheid.
• Je bent resultaatgericht, maar kan je aanpak aanpassen met het oog op het bereiken van een
bepaald doel.
• Je bent heel communicatief, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent een goede planner en het behalen van deadlines vormt voor jou geen enkel probleem.
• Je beschikt over een rijbewijs B en zal regelmatig verplaatsingen doen in Vlaanderen.
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Ons aanbod:
• Een boeiende en gevarieerde functie met ruimte voor initiatief en creativiteit in een organisatie
in ontwikkeling.
• Een deeltijdse betrekking (80%) van onbepaalde duur – startdatum zo snel mogelijk .
• Verloning volgens Paritair Comité 331 categorie L1 (max. 5 jaar anciënniteit).
• Extra legale voordelen:
o bedrijfswagen + tankkaart
o gsm + abonnement
o maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, eindejaarspremie.
• Flexibel uurrooster en ADV-dagen.
Plaats tewerkstelling:
• Je standplaats is het Diabeteshuis, Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent, maar daarnaast zijn
frequente dienstverplaatsingen doorheen Vlaanderen inherent aan de functie.
Interesse om deel uit te maken van ons dynamisch en enthousiast team?
Bezorg je CV en motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert) ten laatste op
maandag 10 juni 2019 aan Sandrijn Laureys, Manager Dienstverlening en Vrijwilligers. Het 1ste
selectiegesprek gaat door op maandag 17 juni 2019.
Voor bijkomende informatie over de vacature kan steeds contact opgenomen worden met Sandrijn
Laureys, telefonisch 09/220.05.20 of via mail: sollicitaties@diabetes.be.
Neem zeker ook een kijkje op www.diabetes.be.

