
 
 

 

 
In het kader van verdere uitbouw van haar fondsenwervende activiteiten is Plan International België 

momenteel op zoek naar een Marketing expert. De primaire objectieven van deze uitdagende functie zijn 

fondsenwerving bij nieuwe doelgroepen en de loyauteit bevorderen van bestaande doelgroepen via gerichte 

on- en offline marketing- & communicatiecampagnes.  

 

Functieomschrijving  

Als marketingcollega binnen de afdeling Fundraising, Marketing & Communicatie word je mee 

verantwoordelijk voor:  

 

 Creatie en ontwikkeling van crm-gedreven communicatie op het vlak van retentie & loyalty naar 

bestaande schenkers 

 Ontwikkelen en opvolgen van fondsenwervende on- en offline producten en marketingacties gericht 

op het grote publiek  

 Coördineren van de Nederlandstalige & Franstalige copywriting en communicatieproducten 

 Het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen inzake fundraising en loyalty 

 

Profiel  

 Bachelor of Master in de richting marketing en/of communicatie.  

 Minimaal 5 jaar ervaring in het domein van marketing en communicatie  

 Kennis van CRM als basis voor gesgementeerde marketing 

 Uitstekende redactionele vaardigheden  

 Zeer goede kennis van en grote affiniteit met recente online toepassingen 

 Doorgedreven commercieel inzicht en klantgerichtheid zijn onontbeerlijk 

 Nederlandstalig met een zeer actieve kennis van het Frans of vice versa 

 Als creatieve duizendpoot kan u zich helemaal uitleven in het ontwikkelen en adequaat 

implementeren van doeltreffende fondsenwervende producten 

 Flexibiliteit en affiniteit met deadlines zijn onontbeerlijk 

 
Plan België biedt u 

 Een voltijdse betrekking met onmiddellijke indiensttreding 

 Een contract van onbepaalde duur 

 Een salaris volgens de sector, plus extralegale voordelen 

 Een actief vormingsbeleid 

 Een werkomgeving in centrum Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 

 

Interesse? 

 

Stuur voor 29 april 2018 uw CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be, met referentie 

‘Marketing Expert 2018’. 

 

 

Over Plan International België 

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en 

gelijkheid voor meisjes verdedigt. 

Sinds 1983 helpt de organisatie kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. Plan International 

België wil meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen geven als jongens: naar school gaan of een 

beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, 

zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien. En dit in de meest kwetsbare 

landen en op plaatsen waar conflicten zijn of zich natuurrampen voordeden. 



De organisatie heeft bijzondere aandacht voor meisjes en jonge vrouwen wereldwijd die vastbesloten zijn om 

te strijden tegen de stereotypen, vooroordelen en discriminatie die hun doen en laten beperken. 

Samen met jongeren, lokale organisaties, bedrijven en overheden, streeft Plan International België naar gelijke 

kansen voor meisjes en respect voor kinderrechten.  

Ontdek alle acties van Plan International België op www.planinternational.be/nl  

 

http://www.planinternational.be/nl

