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VACATURE 
Communicatie en fundraising manager 

 

Africalia vzw zoekt een Communicatie en fundraising manager met als belangrijkste opdracht de ontwikkeling en 

uitvoering van de communicatiestrategie van de organisatie.  

Over Africalia : 

Africalia is een vzw die sinds 2001 focust op culturele samenwerking en uitwisseling met Afrika en de Afrikaanse 
diaspora. De visie van Africalia vertaalt zich, met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD), in 
resultaatsgerichte programma’s in samenwerking met een twintigtal culturele operatoren in zeven Afrikaanse 
landen (Burkina Faso, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Kenya, Senegal, Zimbabwe en Zuid–Afrika) en 
België. Complementair aan de acties op het terrein, is Africalia tevens een uitgesproken pleitbezorger, zowel in 
België als internationaal, van de determinerende rol die cultuur en creativiteit spelen in alle dimensies van 
internationale samenwerking en Noord-Zuid solidariteit. 
 

Centrale verantwoordelijkheden : 

• Bijdragen aan het definiëren en opzetten van een fundraising strategie  
• Ontwikkeling van aangepaste fundraising tools (online en offline) 
• Coördinatie van communicatie activiteiten die de zichtbaarheid van de vzw bevorderen 
• Het beheren en leveren van input teneinde de website van de vereniging verder te verbeteren  
• Het beheer en voeden van de sociale media netwerken 
• De verspreiding van audiovisuele producties en de gedrukte edities verzorgen 
• Onderhouden en optimaliseren van interne databases (CRM : mailinglijst, partners, instellingen, donoren, 

journalisten) 
• Monitoring en tussentijdse rapportage van de activiteiten en behaalde resultaten 

 

Gewenst profiel : 

• Hoger diploma in communicatie, marketing of humane wetenschappen  
• Ervaring strekt tot aanbeveling 
• Goede kennis en ervaring met sociale media (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn,...) 
• Uitstekende kennis van CMS 
• Kennis van grafische software / Adobe  
• Drietaligheid : Nederlands, Frans, Engels 
• Zeer goede redactionele vaardigheden 
• Voeling met de culturele sector en met ontwikkelingssamenwerking  
• Zelfstarter, zin voor initiatief, kan onafhankelijk werken als onderdeel van een team 

 

Voorwaarden : 

• Contract van onbepaalde duur 

• Halftijds  

• Startdatum : 1 maart 2021 

 

Solliciteren: Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk tegen 31 januari 2021 naar africalia@africalia.be 
“Communicatie en fundraising manager” in het onderwerp van de e-mail. 

De interviews vinden plaats in de eerste week van februari. Alleen voorgeselecteerde kandidaten zullen worden 
gecontacteerd. 
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