
     

Informatiemanager Eye Care Foundation 

 

Voor Eye Care Foundation (ECF) is Aardoom & de Jong op zoek naar een informatiemanager.  

 

Je ziet de mogelijkheden om fondsen te genereren op basis van het ontsluiten van informatie uit de 

beschikbare data. Je speelt een belangrijke rol in het organiseren van de database, je ziet 

mogelijkheden om acties te starten en donateurs te werven. Je bent thuis in ICT en 

managementinformatie.  

 

Dit is je kans om te werken in een internationale Goede Doelenorganisatie. 

 

Actiegerichte Informatiemanager 

(32 uur, Amsterdam) 

 

Functieomschrijving  

De informatiemanager: 

• Wil bijdragen aan het beperken van blindheid en slechtziendheid en ziet nieuwe 

mogelijkheden voor het werven van meer fondsen om dat doel te realiseren; 

• Gaat de database ontsluiten, verbeteren en verrijken, wat leidt tot toename van inkomsten en 

quick wins; 

• Is in veel opzichten de spil rond informatie in de organisatie; 

• Wil werken in een klein en slagvaardig team; 

• Signaleert nieuwe mogelijkheden en trends en adviseert de organisatie over de toepassing 

ervan; 

• Maakt analyses, doet suggesties voor het starten van acties en kan informatie weergeven in 

dashboards; 

• Onderhoudt contacten met de leveranciers van informatiesystemen; 

• Draagt kennis over aan collega’s, legt uit en informeert; 

• Rapporteert aan het hoofd Development & Marketing. 

 

Als informatiemanager beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring: 

• Relevante hbo/wo opleiding, bij voorkeur met (database)marketing specialisatie; 

• Minimaal drie jaar relevante werkervaring met data-analyse; 

• Ervaring en/of affiniteit met marktonderzoek is een pré; 

• Kennis van en affiniteit met ICT systemen als Google analytics, power BI en andere systemen 

(Pluriform is een pré); 

• Open, toegankelijk, verbindend, enthousiasmerend en communicatief; 

• Gedreven professional die graag kennis deelt en beschikt over sterke analytische kwaliteiten, 

praktisch, zelfstandig en resultaatgericht; 
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Organisatie 

Eye Care Foundation (ECF) is een internationale non-profit organisatie die zich ten doel stelt onnodige 

blindheid en slechtziendheid te voorkomen bij mensen in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika.  

 

ECF is een ambitieuze organisatie en wil haar activiteiten uitbouwen. Er wordt in Nederland nu 

ongeveer 3 miljoen euro geworven. De organisatie is een stichting met een (onbezoldigd) bestuur van 

5 mensen, een hoofdkantoor met 8 medewerkers in Amsterdam, 11 medewerkers in 3 veldkantoren in 

Azië en 2 medewerkers in andere projectlanden. ECF is lid van de International Agency for the 

Prevention of Blindness, een vereniging van soortgelijke organisaties als ECF onder auspiciën van de 

WHO. ECF streeft naar samenwerking met andere organisaties. 

 

De organisatie werkt aan een wereld waarin blindheid en slechtziendheid niet langer de mogelijkheden 

van mensen beperkt. ECF ondersteunt oogzorg door middel van financiering van oogoperaties, 

financiering van opleiding van oogartsen en ondersteunend personeel in de oogzorg en financiering van 

infrastructuur, gebouwen en equipment. ECF heeft in de projectlanden een commitment voor meerdere 

jaren. Om dit te realiseren werft de stichting donor- en sponsorgelden via donateursnetwerken, acties, 

legaten, en projectvoorstellen aan institutionele donoren, bedrijven en serviceclubs. Ook vanuit de 

projectlanden wordt in toenemende mate geworven voor de projecten. 

 

Arbeidsvoorwaarden  

Eye Care Foundation biedt een overeenkomst voor een jaar met de intentie deze om te zetten naar 

onbepaalde tijd.  

Het betreft hier een parttimefunctie. Naast een pakket uitstekende primaire (schaal 12 BBRA, 

maximaal €  5.450,-- bij een full time dienstverband) en secundaire arbeidsvoorwaarden (dertiende 

maand en een goede pensioenregeling) zijn er opleidingsmogelijkheden binnen de functie en voor 

persoonlijke groei. 

 

Procedure 

Eye Care Foundation laat zich in de werving en selectie bijstaan door bureau Aardoom & de Jong.  

 

Door Aardoom & de Jong gescreende kandidaten gaan in gesprek met vertegenwoordigers van Eye 

Care Foundation. 

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier 

ook onderdeel van uitmaken.  

 

Solliciteren kan via de solliciteerknop op de website van Aardoom & de Jong. Zie onderstaande link: 

https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-actiegerichte-informatiemanager-6728666-

11.html  

https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-actiegerichte-informatiemanager-6728666-11.html
https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-actiegerichte-informatiemanager-6728666-11.html
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Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder 

geval voor 19 mei 2019. 

De gesprekken bij Eye Care Foundation zullen naar verwachting plaatsvinden week 23 (vanaf 3 juni 

2019). 

 

Contactpersoon: 

- mr.drs. Jan Kees Meijers, e-mail: meijers@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-82126898 

mailto:meijers@aardoomendejong.nl

