
Per direct  

Vacature  medewerker werving en acquisitie 

24 uur per week 

STICHTING B FOR YOU 
Elk kind verdient de kans om te dromen, zich te ontwikkelen en 
kansen te krijgen. Via onze mentorprogramma’s voeren we onze 
missie uit: Benefits for Kids, Benefits for Girls, Mentoren010, School’s 
cool Schiedam. Specifiek voor bedrijven is er Benefits for Business. De 
stichting is opgericht in 2002 en is werkzaam in Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. 
 

Wat houdt de functie in? 

•Acquireren van bedrijven  
• Werven van mentoren 
• Verzorgen van presentaties bij o.a. netwerken, bedrijven en 
overheden 
• Verantwoordelijk voor social media- en communicatiebeleid en   
uitvoering 
• Uitbouwen van het wervings- en acquisitiebeleid 
• Registreren van werkzaamheden, contacten en rapporteren over 
voortgang. 
• Mede organiseren van activiteiten voor mentoren en mentees 
• Relatiebeheer 
• Samenwerken met en begeleiden van stagiaires. 

 

Je profiel 

• HBO werk of denkniveau  

• Sales vaardigheden 
• Aantoonbare ervaring met acquisitie, social media en externe 
communicatie 
• Affiniteit inzake diversiteit 
• Uitstekende communicatievaardigheden zoals goede 
gesprekstechnieken en presentatievaardigheden 
• Aantoonbare, ondernemende, oplossings- en prestatiegerichte 
attitude 
• Organisatietalent  
• Kennis van mentoring is een pré 
• Zelfstandig kunnen opereren, maar als onderdeel van een team. 

 

Indiensttreding: 
Zo spoedig mogelijk. De functie start met een contract voor 6 
maanden met mogelijkheid tot verlenging o.a. bij goed functioneren. 
ZZP’ers worden ook uitgenodigd om te solliciteren 
 

Arbeidsvoorwaarden: 
Op basis van geldende arbeidsreglement. Salaris is gerelateerd aan 
de cao welzijn. 

 

 

Onze missie 

B for You streeft naar een 
samenleving waarin 
kinderen en jongeren met 
een diversiteit aan 
achtergronden, gelijke 
kansen krijgen om hun 
talenten maximaal te 
benutten.  

Onze doelstelling is het 
leveren  van maatwerk 
aan de jeugd om hun 
talenten en dromen te 
realiseren in de vorm van 
mentorschap, d.m.v. het 
mobiliseren van overheid, 
bedrijfsleven en andere 
partners.  

De organisatie 
De stichting kent een 
directeur/bestuurder en 
een Raad van Toezicht. 
De organisatie  bestaat 
uit 8 medewerkers. 

 

De Procedure 
Informatie en 
(schriftelijke) sollicitatie 
tot en met 11 mei’18 aan  
Mevr. M. Ridder 
info@benefitsforkids.nl 
 
 

Contactgegevens 
Stichting B for You 
Bergsingel 227 
3037 GG Rotterdam 

Tel 010-2857825 
www.stichtingbforyou.nl 

 

http://www.stichtingbforyou.nl/

