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FUNCTIEPROFIEL PROJECTADVISEUR GOEDE DOELEN 

(SECRETARIËLE, COMMUNICATIEVE EN PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN) 

20 uur 

 

De Projectadviseur is de schakel tussen Roparun en de goede doelen waar Roparun een bijdrage aan 

verstrekt. Hij/zij heeft als hoofdtaken het contact onderhouden met en bezoeken van de 

aanvragende instellingen en inzichtelijk maken van projectaanvragen o.a. ten behoeve van het 

bestuur van Stichting Roparun. Daarnaast ziet hij/zij toe op een voldoende externe communicatie 

over de aan de verschillende doelen verstrekte bijdragen. De Projectadviseur beheert de 

projectadministratie van de doelenaanvragen. Daarnaast bereidt hij/zij inhoudelijk en organisatorisch 

de vergaderingen van het bestuur van Stichting Roparun voor na overleg met de voorzitter van het 

bestuur, maakt verslag van deze vergaderingen en ondersteunt het bestuur van Stichting Roparun bij 

diverse vraagstukken. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

· Contact onderhouden met en bezoeken van aanvragende doelen en het voeren van 

correspondentie met deze instellingen; 

· Coördinatie van de externe communicatie over deze doelen; 

· Beheren projectadministratie goede doelen: verwerken en beheren aanvragen van organisaties 

die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage vanuit de Stichting; 

· Inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden van bestuursvergaderingen; 

· Verslag maken van deze vergaderingen. 

 

Functie binnen de organisatie 

De functionele aansturing vindt plaats door de directeur van de organisatie. Uiteraard dient er een 

goede samenwerking te zijn met de andere medewerkers binnen de organisatie.  

  

Dienstverband  

Projectadviseur is een functie van 20 uur per week. Door verdere ontwikkeling van de relatief nieuwe 

functie zou het aantal uren kunnen worden uitgebreid. We bieden een marktconform salaris 

afhankelijk van opleiding en ervaring met een maximum van €4.000,- bij een 40-urige werkweek.  

 

Vereiste opleiding 

HBO werk- en denkniveau met bij voorkeur een marketing- en/of communicatie achtergrond. 

 

Minimale werkervaring 

Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en affiniteit met goede doelen dan wel de 

palliatieve zorg en ondersteuning van patiënten met kanker. 
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Benodigde competenties  

· Accurate en proactieve werkhouding; 

· Verantwoordelijk en vasthoudend: maakt af waar hij/zij aan begint en zoekt zelf naar 

oplossingen; 

· Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 

Persoonskenmerken en motivatie 

· Bruggenbouwer: onderhoudt nauw contact met goede doelen organisaties; 

· Teamspeler: maar zeer goed in staat om zelfstandig te werken; 

· Betrokken: heeft affiniteit met de doelstelling van Stichting Roparun; 

· Creatief en innovatief: houdt de ontwikkelingen op het vakgebied in de gaten en vindt het leuk 

om nieuwe dingen te ontdekken; 

· Flexibel: houdt van een omgeving die constant in beweging is. 

 

Geïnteresseerd? Mail je motivatie en curriculum vitae voor 6 mei naar info@roparun.nl (t.a.v. Gerard 

Bakx, Directeur Roparun) 
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