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1.1 Plaats in de organisatie 
 
Bedrijfsonderdeel : Stichting Erasmus Trustfonds 
Hoofdafdeling : Fondsenwerving / Doelbestedingen  
 
Functiestructuur  : Algemeen Directeur Stichting 

├ Eventmanager I en II (geeft zelf geen leiding)  
             

1.2 Context van de functie 
 
Positionering van de afdeling/functie 
De Stichting Erasmus Trustfonds (SET) is een professioneel sociaal maatschappelijke vermogensfonds en heeft ten doel het 
bevorderen van groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit doet zij door het realiseren van groei met betrekking tot  
het vermogen door middel van fondsenwerving, het beheer en beleggen van de gelden alsmede een verantwoorde toedeling ten 
behoeve van aangewezen projecten. De Stichting is volledig autonoom van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), maar is door 
de statutaire doelstelling van de Stichting verbonden aan de EUR.  
 
De Stichting heeft de strategische keuze gemaakt om binnen 10 jaar het Fonds te laten groeien naar 100 miljoen euro. De Rector 
Magnificus heeft tezamen met de decanen van de faculteiten een convenant getekend om deze ambitieuze groeidoelstelling in 
samenwerking met de Stichting te behalen. Momenteel zijn we nog een relatief klein team, met een stevige groei doelstelling zowel 
op groei in aantal medewerkers als op binnenhalen van fondsen.  
 
De belangrijkste stakeholders van De Stichting Erasmus Trustfonds zijn hoogleraren, decanen, en andere belanghebbenden in de 
universitaire wereld aan de ene kant. Aan de wervende kant zijn de belangrijkste stakeholders alumni en (potentiele) donoren die 
een gedeelte van hun vermogen beschikbaar willen stellen om de waarden en visie van het Erasmus Trustfonds te ondersteunen.  
 
Voor deze functie zijn we dan ook op zoek naar iemand die het enerzijds leuk vindt om in een klein en groeiend team te werken en 
van aanpakken weet en anderzijds zich comfortabel genoeg voelt om te bewegen in de kringen van de universitaire wereld en om 
te gaan met vermogende individuen. Het is dan ook van groot belang dat je sensitief bent voor rangen en standen en gevoel voor 
etiquette en omgangsvormen hebt.  
 
Producten en klanten  
De besteding van gelden gebeurt in samenwerking met de EUR door het verstrekken van subsidies & garanties ten behoeve van 
bijvoorbeeld: 

• wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 

• beurzen, voorschotten en stipendia,  

• de bekostiging van studiereizen, congressen en symposia, 

• studie aan in het buitenland gevestigde universiteiten en daaraan gelieerde instellingen door EUR studenten.  
 
Daarnaast beheert het Erasmus Trustfonds een deel van het vermogen uit Fondsen op Naam die jaarlijks een afgesproken 
vergoeding betalen voor de door de  SET verrichte beheertaken / werkzaamheden. 
 
 
2.1 Doelstelling van de functie 
De functiehouder is verantwoordelijk voor het (mede)opstellen van een strategisch plan van aanpak voor vernieuwende campagnes 
gericht op het vergroten van het vermogensfonds en het realiseren van (verschillende) events voor (potentiele) donateurs conform 
de vooraf gestelde doelstelling(en) met betrekking tot doorlooptijd, budget en kwaliteit. 
 
2.2 Resultaatgebieden 
 
Ontwikkeling evenementen 

Volgt en signaleert relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen en vraagstukken en vertaalt dit naar mogelijkheden voor de 

organisatie en ontwikkelde projecten. 
Evalueert de uitgevoerde projecten. Onderhoudt de contacten met opdrachtgevers. Maakt afspraken met in- en externe 
leveranciers over geleverde diensten, conform daarvoor geldende richtlijnen, gericht op optimalisering van verloop van de 
evenementen en client treatments. Zet de programma’s/ draaiboeken om in concrete opdrachten aan leveranciers en regisseert 
binnen de kaders de uitwerking. 
 
Organisatie evenementen  
Coördineert, adviseert, regisseert en mede organiseert evenementen, congressen en beurzen die onder meer voortkomen uit het 
Marketing jaarplan; Het betreft zowel nationale/ regionale als internationale evenementen. Neemt deel aan projecten, in overleg 
met de opdrachtgever, gericht op de logistieke organisatie en realisatie van events. Neemt in de voorbereidingsfase deel aan 
projecten m.b.t. de uitwerking van een event. Adviseert en challenged de projecten ten aanzien van de invulling van de beoogde 
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events. Werkt de opdrachten zelfstandig uit en zet dit om in programma's of draaiboeken m.b.t. de logistieke organisatie van een 
event en in een kostenbegroting. Legt dit voor aan het management ter goedkeuring en bespreekt de uitvoering hiervan.  
Functiehouder is tijdens een event ook mede aanspreekpunt voor de gasten en andere belangrijke stakeholders.  
 
2.3 Kennis 
 
Algemeen 

• WO werk- en denkniveau met 3/4 jaar ervaring (junior) of 5/10 jaar ervaring (senior) event- en projectmanagement. 

• Kennis van visie, kernwaarden, doelstellingen en organisatie van de EUR en de Stichting Erasmus Trustfonds. 

• Kennis van producten, diensten, systemen van de Stichting Erasmus Trustfonds. 
 

Specifiek 

• Kennis op het gebied van projectmanagement. 

• Vaardigheid in het schrijven van concrete projectwerkplannen. 

• Kennis van procedures en richtlijnen met betrekking tot de werkomgeving, het (communicatie)beleid en relevante netwerken.  

• Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij. 
 
3.0 Competenties  

Functie specifieke competenties Niveau I Niveau II 

Verbinden Klantbelang centraal stellen   

 Mondelinge communicatie X X 

 Schriftelijke communicatie   

 Ambassadeurschap  X 

 Samenwerkingsgerichtheid   

 Netwerken X X 

 Coachen   

Verbeteren Continu verbeteren   

 Kostenbewustzijn X X 

 Resultaatgerichtheid X X 

 Planning & Organisatie X X 

Ondernemen Commercialiteit  X 

 Risicobewustzijn   

 Ondernemerschap X X 

 Onderhandelingsvaardigheid X X 

Organisatie Strategisch denken   

 Analytisch denken   

 Organisatie sensitiviteit  X 

 Besluitvaardigheid   

 Veranderingsgerichtheid   

Groeien Zelfkennis   

 Creativiteit X X 

 Nauwkeurigheid X X 

 Autonomie  X 

 Visie  X 
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Onderscheidende Factoren I II 

Kennis en ervaring WO met minimaal 3-4 jaar ervaring WO met minimaal 5-10 jaar ervaring 

Scope en doelgroep Particulieren en/of middelgrote organisaties 
binnen de zakelijke, bancaire of charitatieve 
markt met een geefpotentie vanaf €25.000.  

Gevoel voor rangen en standen en gewend 
om te gaan met vermogende mensen, 
feilloos besef van etiquette en 
omgangsvormen, correct ABN.  

Grote organisaties binnen de zakelijke, bancaire 
of charitatieve markt en/of particuliere major 
donors en strategische relaties met een 
geefpotentie vanaf €500.000. 

Gevoel voor rangen en standen, en gewend om 
te gaan met vermogende mensen, feilloos besef 
van etiquette en omgangsvormen, correct ABN.  

 
 
 
 


