
Wat doe jij?

	 Bij bedrijven en organisaties prospecteren 
 naar samenwerkingskansen (inhoudelijk, 
 commercieel, materieel …) en bestendigen 
 van bestaande partnerships
	 Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk 
 aanbod aan ledenvoordelen / exclusives 
 voor kwb-leden en vrijwilligers. Dat in 
 de vorm van tijdelijke en permanente 
 kortingen, groepsaankopen, giveaways, ...
	 Je coördineert de aanmaak van publicaties 
 rond ledenvoordelen, van A tot Z. Zowel print 
 als online.
	 Je gaat op zoek naar sponsoring / externe  
	 financiering	(advertentiewerving,	
 commissiedeals, ruildeals, fundraising)
	 Meedraaien in de staf van kwb:
 - Meewerken aan de manier hoe kwb zich als 
 bruisende gezinsvereniging in de markt zet
 - Samen met je collega’s zoek je proactief   
 naar (externe) kansen tot versterking van  
 onze brede werking
	 Je bent eerstelijnshulp voor gebruikers van 
 ledenvoordelen
	 Je takenpakket is niet statisch: op basis van 
 jouw sterktes en de beleidsplanning van 
 kwb krijgt je functie verder vorm.

Voorwaarden & competenties?

	 Je bent een geboren netwerker met de 
	 nodige	commerciële	flair.	Je	schrikt	er	niet	
 van terug door de modder te ploegen op 
 zoek naar die ene parel.
	 Je hebt een neus voor eigentijdse 
 communicatievormen, en kan die vertalen 
 naar de context van een socioculturele 
 vereniging
	 Je	levert	kwaliteitsvol	werk	af	en	kan	flexibel	
 / tegen tijdsdruk werken
	 Affiniteit	met	het	verenigingsleven,	en	
 sociale thema’s is een pluspunt
	 Beschikken over een rijbewijs B en eigen 
 vervoer

Wat bieden we jou?

	 Een boeiende uitdaging in een dynamische 
 organisatie.
	 Voltijdscontract van onbepaalde duur.
	 Aantrekkelijk salaris (PC 329/1 barema 
 B1A) met diverse aanvullende voordelen 
 zoals groepsverzekering, gsm-abonnement, 
 kilometervergoeding,  
 buitenberoepsverzekering,…
	 Plaats tewerkstelling: Algemeen kwb 
 secretariaat, Britsierslaan 5 te Schaarbeek 
 met ruimte voor afgebakend thuiswerk.

Iets voor jou?
Bezorg je motivatiebrief en CV aan jef.smolders@kwb.be en dit voor 16 oktober 2017. 

Meer info: steven.buelens@kwb.be - gsm 0472/600208

VACATURE

 “benefits & partnerships” 

stafmedewerker - voltijds (m/v)

Leden en vrijwilligers die zich gewaardeerd voelen. 

Daarvoor
	doe	je	he

t	voor	als
	verantwo

ordelijke	
“benefits

	&	partne
rships”.	

Met je scherpe onderhandeling skills en commercieel inzicht zorg je voor 

een verhoogde return voor leden, vrijwilligers en kwb vzw. Hiertoe bouw 

(en onderhoud) je bruggen naar externe bedrijven en organisaties. 

Dit alles doe je in nauw overleg met collega’s en kwb-vrijwilligers, en binnen 

de visie / strategie van kwb.


