Sinds 1992 staat de organisatie GAIA op de bres voor dieren, die pijn of angst kunnen
voelen. De acties en campagnes gaan zelden onopgemerkt voorbij en bereiken
opzienbarende resultaten. Mede daardoor is GAIA in België een begrip geworden en de
organisatie blijft zich onvermoeibaar inzetten voor wettelijk afdwingbare bescherming
tegen elke vorm van georganiseerd dierenleed. GAIA stelt mistoestanden aan de kaak,
maar reikt tegelijk ook oplossingen aan. Ze gaat continu in overleg met overheden op
verschillende niveaus en zetelt in diverse officiële adviesorganen. GAIA kan steunen op
een grote achterban van vrijwilligers, sympathisanten en leden. Voor de versterking van het
vaste kernteam zijn we op zoek naar een m/v:

RELATIEBEHEERDER TESTAMENTEN (M/V)
Ben jij een relatiebouwer met een groot hart voor dieren en wil je de
financiële slagkracht van GAIA versterken?
JOUW FUNCTIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je verwerkt informatie-aanvragen over testamenten en verzekert de opvolging van
lopende en nieuwe dossiers.
Je bouwt relaties op door huisbezoeken af te leggen en onderhoudt deze relaties
dankzij een doorgedreven opvolging.
Je verzorgt de afhandeling van nalatenschappen in samenwerking met notarissen.
Je bouwt contacten uit met notarissen, vermogensbeheerders, banken en andere
(commerciële) partners (vb. testament.be).
Je organiseert testamentinfodagen.
Je bouwt actief juridische en psychologische kennis op omtrent testamenten.
Je onderzoekt en zorgt voor de uitbouw van mogelijkheden om schenkingen via
testamenten te promoten.
Je gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten en prospecten.
Je rapporteert aan de Verantwoordelijke Leden en Testamenten.

JOUW PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een interpersoonlijke, vertrouwelijke functie
Je bent perfect tweetalig NL/FR met een goede kennis van het Engels
Je hebt een warme persoonlijkheid en kan je goed inleven in de wereld van vaak
oudere mensen.
Je bent empathisch, vlot in de omgang, legt snel nieuwe contacten en bouwt
gemakkelijk een vertrouwensrelatie op met een divers publiek
Je bent matuur, discreet, geduldig en luistervaardig.
Je bent flexibel, goed georganiseerd, proactief, stelt vlot prioriteiten en neemt
initiatieven op een zelfzekere manier.
Je bent goed vertrouwd met de acties en campagnes van GAIA en draagt het
gedachtengoed actief uit.
Je beschikt over een rijbewijs B en je bent bereid om je in het hele land te verplaatsen.
Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel,…).
Een juridische achtergrond, commerciële ervaring (soft sales) en/of ervaring in
fondsenwerving zijn pluspunten.

ONS AANBOD
Je krijgt binnen jouw domein een ruime verantwoordelijkheid. Je komt terecht in een zeer
gedreven team met uitdagende toekomstplannen. Je kan een eigen bijdrage leveren en de
verdere werking van GAIA mee helpen uittekenen.
INTERESSE?
Wil je jouw stempel drukken op een brede maatschappelijke impact van GAIA en voldoe je
aan onze profielomschrijving, aarzel dan niet en stuur jouw CV en motivatie door naar
rh@gaia.be.

