Profiel vrijwilliger sales MoveS
MoveS is per direct op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger met goede sales skills
die onze evenementen onder de aandacht kan brengen bij potentiële sponsoren.
Wie zijn wij?
MoveS is een fondsenwervend initiatief en zet zich in voor een MS-vrije wereld. Om
dit te bereiken is geld nodig om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken
naar de oorzaak en behandeling van de zenuwziekte Multiple Sclerose. Hiervoor
(mede-) organiseert MoveS jaarlijks meerdere evenementen zoals Klimmen tegen
MS, Tour voor MS, Mission Summit MoveS en MS Hackathon.
Wat zoeken wij?
Sponsoring is een van de belangrijkste onderdelen van onze organisatie. Voor deze
opdracht breng je onze fondsenwervende evenementen onder de aandacht in je
eigen netwerk en daarbuiten. Belangrijk is dat je in staat bent op creatieve en
zelfstandige wijze leads te genereren. Je verdiept je in de organisaties en kan het
belang van sponsoring voor potentiële sponsoren, binnen de bestaande concepten,
verwoorden. In samenwerking met het MoveS team ben je medeverantwoordelijk
voor de invulling van de verschillende sponsorpakketten. De werkzaamheden zullen
deels plaatsvinden vanuit ons kantoor in Rijswijk.
Takenpakket:
•
•
•
•

Leads genereren en afspraken maken
Adviseren en aanbieden van sponsormogelijkheden aan organisaties
Opstellen van offertes en afsluiten van sponsorcontracten
Afhandelen bijbehorende administratie

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Goede communicatieve en commerciële vaardigheden
Uitstekend Nederlands in woord en geschrift
Relevante ervaring op het gebied van telefonische acquisitie
Resultaat- en klantgericht en flexibel
Gemotiveerd en doorzettingsvermogen
Pro actief en winnaarsmentaliteit
Teamplayer en leergierig

Wat bieden wij?
Jouw inzet en motivatie bepaalt het succes van de evenementen van MoveS en
haalt ons doel “een MS-vrije wereld” dichterbij. Daar stellen wij graag iets tegenover.
Afhankelijk van het succes, de ervaring en de mate van zelfstandigheid is er de
mogelijkheid tot een langdurige samenwerking en een aantrekkelijke bonusregeling.
Heb jij interesse om te werken in een ambitieus team en ben je bereid om mee te
bouwen aan onze groeiende organisatie? Haal jij met je resultaat- en klantgerichte
instelling sponsoren binnen? Mail dan vandaag nog je motivatie en cv naar
cindy@moves.ms.
Schatting uren per week: minimaal 16 uur

