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Vacature accountmanager (event-)sponsors 
Ronald McDonald Kinderfonds – 32 uur per week 

 
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft een warm netwerk van landelijke sponsors. Deze 
sponsors maken verschil voor zieke of zorgintensieve kinderen en hun ouders. Kijk je ernaar uit om 
bestaande relaties met sponsors te koesteren en nieuwe partnerschappen te initiëren? Ben je een 
organisatietalent en krijg jij iedereen in beweging? Solliciteer dan nu bij het Ronald McDonald 
Kinderfonds, we zoeken een enthousiaste accountmanager (event-)sponsors.  
 
Als accountmanager (event-)sponsors draag je - mede - zorg voor de werving en het behoud 
van landelijke sponsors. Je verbindt op motiverende wijze McDonald’s franchisenemers en 
crewleden aan de Ronald McDonald Huizen. En je coördineert de organisatie van de 
succesvolle fondsenwervende events HomeRide, HomeRun en HomeWalk.  
 
Je bent verantwoordelijk voor:  

• Onderhouden contact met een deel van de (bestaande) landelijke sponsors, belangrijk 
hierbij zijn de wensen van sponsors en het ontwikkelen van concepten om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen.  

• Werven van nieuwe landelijke sponsors, op basis van de behoeften van de Ronald 
McDonald Huizen.  

• Onderhouden contact met de franchisenemers van partner McDonald’s en ook het 
verbinden van crewleden aan de Ronald McDonald Huizen. 

• Organiseren van de fondsenwervende (sport-)events HomeRide, HomeRun, 
HomeWalk. Je werkt hierbij nauw samen met enkele collega’s en House of Sports/ 
Radiante Sport. Persoonlijke speerpunten zijn coördinatie van projectteam, acquisitie 
teams, activering inkomsten en tevredenheid deelnemers.  

• Handelen naar actuele marktontwikkelingen en trends. 
 
Profiel  

• Minimaal hbo+ werk- en denkniveau en een relevante opleiding. 
• Minimaal 5 jaar werkervaring in fondsenwerving, marketing, event-organisatie en/ of 

relatiebeheer.  
• Je bent een overtuigende en verbindende netwerker. En in staat om op innovatieve 

wijze wensen van sponsors en belangen van de Huizen succesvol op elkaar af te 
stemmen en potentiële relaties te activeren o.a. voor deelname aan fondsenwervende 
events. 

• Affiniteit met sport is een belangrijke pre. 
• Kerncompetenties: ambitieus, teamspeler, sociaal-empathisch, organisatietalent, 

communicatief vaardig, relatie- en resultaatgericht en hands-on.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wat bieden wij?  
Je gaat werken in een betrokken team (7 personen) met veel ruimte voor eigen initiatief. Het 
salaris is, afhankelijk van ervaring, minimaal € 2.929 bruto en maximaal € 4.047 bruto per 
maand (op basis van 36 uur), schaal G. Wij hebben flexibele werktijden en -plekken en ons 
kantoor ligt op een paar minuten loopafstand van station Amersfoort. De aanstelling is voor 
een jaar met de intentie om deze daarna om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. 
Startdatum uiterlijk 1 december 2021.  
 
Solliciteren of meer informatie?  
Stuur uiterlijk zondag 3 oktober 2021 je motivatie en cv naar Linda Landman, teammanager 
fondsenwerving, via sollicitatie@kinderfonds.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 
maandag 11 oktober 2021, de tweede ronde (met daarbij eventueel een case) op maandag 18 
oktober 2021.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Heb je vragen n.a.v. de 
vacature? Bel dan met Linda Landman op 06 - 52 37 13 25. 
 
Over het Ronald McDonald Kinderfonds  
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. 
In twaalf Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van 
het ziekenhuis, zodat ze altijd in de buurt zijn voor een kus, knuffel of verhaaltje voor het 
slapengaan. In twaalf Ronald McDonald Huiskamers in het ziekenhuis kunnen families in 
huiselijke sfeer ontspannen en in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een 
zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald 
Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en donateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


