
 
 
 
 

Ben jij een ervaren (major donor) fondsenwerver en wil 
jij een cruciale bijdrage leveren aan de realisatie van 
muziekgebouw De Nieuwe Poort in cultuurstad 
Groningen?  

Als ervaren manager fundraising ben je verantwoordelijk voor het aanjagen en genereren 
van fondsen en geldstromen ten bate van De Nieuwe Poort van Groningen, de inrichting 
van het gebouw en de programmering. Je werkt nauw samen met de directie, de 
collega’s van de afdeling Innovatie & Ontwikkeling, fundraising en marketing van SPOT 
Groningen en met het bestuur van de Stichting Cultuur Groningen, die zich ten doel stelt 
belang en middelen te genereren voor De Nieuwe Poort.  
 
Naar een nieuw muziekgebouw 
SPOT Groningen is de theater- en concertorganisatie van Groningen. Het is de 
organisatie achter de Stadsschouwburg en De Oosterpoort. Muziekcentrum De 
Oosterpoort is een onmisbare schakel in de culturele keten van de stad en regio. Mede 
dankzij De Oosterpoort behoort Groningen tot de top cultuursteden van Nederland. Maar 
succes brengt soms ook problemen met zich mee. Voor steeds meer artiesten die naar 
Groningen willen komen is De Oosterpoort te klein geworden. Het gebouw is versleten. 
De faciliteiten voor artiesten en bezoekers voldoen niet aan de huidige normen. Laat 
staan aan de normen van de komende decennia. Daarom is het tijd voor een nieuw 
muziekcentrum, dat als werktitel De Nieuwe Poort heeft gekregen. Een state of the art 
muziekgebouw waar het vrijwel 24/7 gaat om ontmoeten en beleven rondom 
podiumkunsten en innovatie en opleiding in de cultuursector. Het nieuwe muziekgebouw 
wordt het huis van ESNS, één van Europa’s grootste showcase-festivals dat voor veel 
acts een belangrijke stap is voor hun internationale doorbraak. Het wordt ook het huis 
van het Noord Nederlands Orkest, een orkest van nationale topkwaliteit. Met een nieuw 
muziekcentrum kan Groningen professionals en amateurs een plek bieden en een rijk en 
divers aanbod garanderen voor de inwoners van stad, ommeland en ver daarbuiten.  
 
 
Jij: 
- houdt je (persoonlijk) bezig met major donor werving; dit doe je in nauw overleg met 
het bestuur van de Stichting Cultuur Groningen en de algemeen directeur van SPOT 
Groningen; 
- bent het gezicht voor prominente relaties en grote gevers en intern regisseur van de 
grote giftenwerving in nauwe samenwerking met de voorzitter en het bestuur van de 
stichting; 

◄ naar vacatureoverzicht 

SPOT Groningen zoekt een 

Manager Fundraising  

Tijdelijk voor duur van 1 jaar met kans op verlenging | 28-32 uur 

 

 



 
 

- werkt nauw samen met de collega’s van de afdeling innovatie en fundraising en 
marketing en bent verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen op het gebied 
van fondsenwerving; 
- je faciliteert de raad van advies en de stichting De Nieuwe Poort en secondeert waar 
nodig bij fundraising activiteiten; 
 
Wij vragen: 
We zoeken een ervaren professional die de sporen heeft verdiend in major donor 
fondsenwerving. Je beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en bent 
verbindend en enthousiasmerend in de samenwerking met interne en externe partners. 
Je houdt van complexe uitdagingen en bent gewend om resultaten neer te zetten. Je 
hebt: 
- minimaal 3 jaar verantwoordelijkheid gehad over relatiemanagement en 
fondsenwerving; 
- een aantoonbaar trackrecord als succesvol major donor fondsenwerver; 
- een ondernemende en resultaatgerichte houding;  
- ervaring in een positie als gesprekspartner van het (top)bestuur en van externe 
partners; 
- ervaring in werken in een complexe omgeving en laten zien als verbinder en boegbeeld 
te kunnen fungeren; 
- uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift; 
- aantoonbare affiniteit met het werkveld van SPOT Groningen. 

Plek in de organisatie 
Je gaat aan de slag op de afdeling innovatie en fondsenwerving van SPOT Groningen en 
legt verantwoording af aan het afdelingshoofd en de directie van SPOT Groningen. Je 
werkt nauw samen met het bestuur van de Stichting Cultuur Groningen. 
 
Wij bieden 
Afhankelijk van opleiding en ervaring een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.  
 
Meer weten of direct solliciteren? 
Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel of mail Lianne Scholtissen op 06-13236009 | 
scholtissen@queenfishers.nl* 
 
*Queenfishers zal de werving & selectie van deze vacature verzorgen. 
 
Je kunt tot en met 6 juni a.s. reageren. 
  
  

    


