
 

                        
 

Vacature Projectadviseur (32-36 uur) 

Iedereen heeft een verhaal. Ook de meest kwetsbare mensen, waarbij het soms makkelijker is om weg te kijken. 
Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Wij geloven namelijk dat ieder mens telt. We steunen lokale 
initiatieven die de situatie van deze mensen doorbreken of die hen een liefdevol vangnet bieden zonder verwachtingen. 
Dichtbij en persoonlijk. En we zetten in op systeemverbetering, zodat minder mensen in een kwetsbare situatie 
terechtkomen. Dat doen we niet alleen, maar samen met alle projectpartners, donateurs en mensen uit de doelgroep die 
een gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor de toekomst van onze samenleving. Allemaal dragen we bij op onze eigen 
manier. Zo vormen we een vangnet en een beweging waarin we elkaar vasthouden en naar elkaar omzien. Zo zorgen we 
met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor íedereen. We nodigen je uit om na te denken over de bijdrage die 
ook jij kunt leveren, misschien wel samen met ons. 

Wat doe je? 

Samen met de collega’s van het team projectadvies ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke programma’s en de 
advisering over de aanvragen die bij Kansfonds binnenkomen. Als projectadviseur werk je deels programmatisch: je speelt 
proactief in op ontwikkelingen in het maatschappelijk veld, zet nieuwe samenwerkingen op, organiseert bijeenkomsten 
en vertaalt onze ambitieuze strategie in heldere plannen en impactdoelen. In deze functie ontwikkel je je tot thematisch 
expert en treedt vanuit die expertise op als vertegenwoordiger van Kansfonds naar andere fondsen, projectpartners, 
overheid en media. Je vertaalt geleerde lessen uit projecten en programma’s naar nieuw (bestedings)beleid en 
communiceert hierover, zowel intern als extern. Hierbij trek je samen op met collega’s van de afdeling fondsenwerving en 
communicatie.  
 
Als adviseur ben je ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig en tijdig afhandelen van projectaanvragen. Je fungeert als 
aanspreekpunt voor projectpartners in de fase van onderzoek en advies, ondersteunt (potentiële) aanvragers bij het 
realiseren en formuleren van projectaanvragen en onderzoekt aanvragen als grondslag voor het schrijven van een 
onderbouwd advies. Dit ten behoeve van de projectbeoordeling op basis van de door Kansfonds opgestelde criteria en 
procedures.   

Welke ervaring en kennis neem je mee:  

• Ten minste een HBO werk- en denkniveau en strategisch denkvermogen 
• Minimaal 5 jaar (relevante) werkervaring, bij voorkeur binnen de goede doelen sector 
• Kennis van en ervaring in het maatschappelijk middenveld 
• Kennis en ervaring met het meten van impact is een pre 
• Financiële kennis van jaarrekeningen en begrotingen is een pre 
• Affiniteit met het Katholiek Sociaal Denken is een pre 
• Je herkent je in de kerncompetenties van Kansfonds: versterkend, zorgvuldig, initiatiefrijk en oprecht 

Wat bieden wij?  

• Een zelfstandige functie bij een ambitieuze organisatie in ontwikkeling, zeer actief in een breed sociaal 
maatschappelijk werkveld. 

• Een moderne werkplek aan de ’s-Gravelandseweg te Hilversum. 
• Een hecht team van enthousiaste en betrokken collega’s die werken vanuit hoofd én hart.  



 

                        
• Een salaris van maximaal € 4.100,00 bruto per maand op basis van 36 uur (schaal G, CAO voor het 

Omroeppersoneel) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en uitstekende 
pensioenregeling bij Pensioenfonds PNO Media. 

Enthousiast over deze functie? Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie, stuur dan voor zondag 7 juni 2021 een 
motivatiebrief met CV per e-mail naar sollicitatie@kansfonds.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eline 
Crins (hoofd projecten): 035 624 96 51. Houd er vast rekening mee dat de gesprekken voor de eerste ronde plaatsvinden 
op vrijdag 11 en maandag 14 juni 2021. De gesprekken voor de tweede ronde zijn gepland in de week van maandag 21 
juni 2021.  

 

— U wordt vriendelijk verzocht om acquisitie naar aanleiding van deze vacature achterwege te laten— 


