Stichting Tsunacon
Wij zijn een stichting ter promotie van de Japanse popcultuur in Zuid-Holland en omgeving. Als
hoofdevenement organiseren wij elk jaar de Tsunacon, een animeconventie voor ruim twee duizend
bezoekers.

Uw functie als Staflid Sponsoring
U gaat op zoek naar stichtingen en bedrijven welke materialistische of financiële sponsoring kunnen
leveren aan Stichting Tsunacon.
U zoekt contact met bovengenoemde instanties.
U onderhandelt samen met onze PR-manager wat beide partijen voor elkaar kunnen betekenen.
U zult contact in stand houden met bestaande sponsors voor evenementen in de toekomst.
U begeleidt bezoekende sponsors op onze conventie en houdt ze tevreden.

Wij vragen
Kennis en ervaring op het gebied van zakelijke interactie, gesteund door diploma’s en certificaten.
Denk hierbij aan interactie per mail, telefoon en in levende lijve.
Kennis en ervaring op het gebied van sponsoring. U weet wat u kunt aanbieden aan sponsors
afhankelijk van de grootte van de steun en de beperkingen opgelegd vanuit de organisatie.
Verantwoordelijkheidsgevoel in combinatie met zelfstandigheid.
Een positieve uitstraling, zowel richting de sponsors als naar de stichting.
Een proactieve houding.

Het betreft
Een vrijwilligerspositie in onze stichting. Wij betalen gemaakte onkosten terug, maar zijn tot op
heden niet in staat uit te betalen in salaris.
Een positie die het gehele jaar werk vereist. Afhankelijk van de periode tot onze activiteiten, drukker
of rustiger per dag. Drukker aan het begin van het stichtingsjaar, rustiger in het midden van het
stichtingsjaar en weer drukker tegen het einde van het stichtingsjaar.
Een positie die samenwerkt met onze managers Martijn Brandwijk, Ferry Boer en Ivar Bouwmeester.

Wij bieden
De kans om een sponsorprogramma en draaiboek van scratch op te bouwen, samen met onze PRmanager, onze materialenmanager en communitymanager.
Een vrije werkwijze, met enkele verplichten zoals rapporteren en documenteren.
Een vriendelijke en geïnteresseerde werkomgeving.

Reageren
Heeft u interesse om ons staflid sponsoring te worden? Neem dan contact op met Martijn Brandwijk
via contact@tsunacon.nl.

