
1 

 

Partnerships Coordinator (m/v/x) 
 
Artsen Zonder Vakantie is een erkende NGO en vormt een dynamisch netwerk van medische, 
paramedische en technische experten uit België en Afrika, omkaderd door een professioneel 
team. Onze zorgprofessionals zetten zich al 40 jaar vol overgave in voor toegankelijke en 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Want dat is een recht voor iedereen.  

Door vooral uitwisseling onder collega’s en continue professionele vorming ondersteunen wij 
een 40-tal ziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika. Zodat zij zélf duurzame en patiëntgerichte zorg 
kunnen verlenen.  

Zo doen wij ziekenhuizen groeien. Zo kan zorgpersoneel zich ontplooien. Zo krijgen patiënten de 
beste zorg. 

Het team van Artsen Zonder Vakantie staat in voor het mobiliseren van het netwerk, de 
begeleiding en omkadering van uitwisselingen tussen onze terreinvrijwilligers en lokale 
Afrikaanse experten en de uitbouw van modelziekenhuizen. Artsen Zonder vakantie bestaat uit 
een 40- tal collega’s en kantoorvrijwilligers in Mechelen en een tiental collega’s in onze kantoren 
in Afrika. 

 Wij willen samen het verschil maken en impact realiseren. 

Jouw functieomschrijving 

Voor ons Communicatie- en Fondsenwervingsteam zijn wij op zoek naar een energieke, 
polyvalente Partnerships Coordinator (voltijds) met een groot talent voor positieve 
communicatie, een hart voor het goede doel én een vlotte pen; een geloofwaardige netwerker 
met flair en een tactvolle gesprekspartner met inhoud; met voeling en interesse voor een 
multiculturele en internationale werkomgeving.  

Je diversifieert je activiteiten met nadruk op het beheer en ontwikkeling van partnerships met 
bedrijven en stichtingen en schenkingen van major donors. Je werkt alle acties, events en 
campagnes nauwgezet uit en volgt ze op om efficiëntie, return on investment en duurzaamheid 
van onze werking te verhogen.   

Dankzij jou worden financiële doelstellingen behaald vanuit onze visie, missie en kernwaarden. 
Onder leiding van de manager Communicatie en Fondsenwerving werk je zeer zelfstandig en 
tegelijkertijd in nauwe samenwerking met je collega’s en een aantal ervaren 
kantoorvrijwilligers.  

Je werkt ook mee op communicatieprojecten, die in lijn liggen van, of geïntegreerd zijn in je 
activiteiten als partnerships coördinator. 

Jouw profiel en competenties : 

• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige of vergelijkbare functie, en je hebt bij 
voorkeur ervaring op het gebied van fondsenwerving, relatiebeheer, netwerkmanagement, 
marketingcommunicatie, private banking, CSR, corporate sales, … 

• Je toont een duidelijke affiniteit met de organisatie en haar projecten en herkent jezelf in de 
missie, de visie en de waarden van Artsen Zonder Vakantie 
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• Je bent klantgericht en kan goed omgaan met mensen 
• Je bent resultaatgericht en hebt een goed oog voor cijfers 
• Je bent hands on, je hebt organisatorisch talent in het plannen, uitvoeren, opvolgen en 

evalueren van projecten. 
• Je hebt sterke communicatieve- & presentatievaardigheden. 
• Je bent vlot tweetalig Nederlands-Frans en een goede kennis Engels. 
• Je bent een vlotte gebruiker van MS Office, courante marcom platformen, online tools en 

Excel. 
 

Ons aanbod : 

• Voltijds contract van onbepaalde duur;   
• Tewerkstelling in Mechelen, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;  
• Glijdende uren en regelmatig werken van thuis is mogelijk;  
• Een organisatie met een prachtige missie in een boeiend internationaal kader;  
• Een team van enthousiaste collega’s en vrijwilligers;  
• Veel ruimte voor ontwikkeling en opleiding;  
• Marktconform loon (PC 329.01).  

 
Geïnteresseerd én enthousiast? 

Stuur dan snel, en uiterlijk voor 18 februari 2022, je motivatiebrief en curriculum vitae met 
referenties per email naar vacatures@azv.be t.a.v. Christophe Loubry, met als titel “Sollicitatie 
Partnerships Coordinator” 

Artsen Zonder Vakantie voert een gelijkenkansenbeleid.  Kwaliteiten van mensen zijn 
doorslaggevend 
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