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Fundraising Data Analyst 
 

 

 
Geen enkel kind mag alleen opgroeien. Dat is waar we bij SOS Kinderdorpen 
België in geloven. Het is de droom waar we met z’n allen hard voor werken. Zodat 
kinderen die er alleen voor staan toch kunnen opgroeien op een veilige plek, met 
betrouwbare volwassenen die er altijd voor hen zijn.  
 
Momenteel zijn we op zoek naar een enthousiaste en dynamische Fundraising 
Data Analyst in het fondsenwervende team die rapporteert aan de coördinatrice 
van het departement Fondsenwerving. 

 
Het betreft een voltijdse (100%) of deeltijdse (80%) functie van onbepaalde duur.  
 
 
Jouw verantwoordelijkheden als Fundraising Data Analyst: 
 

1. CRM-beheer (Black Tiger) 

o Je monitort het CRM van onze externe partner, Black Tiger, en optimaliseert 
de kwaliteit van de gegevens van onze verschillende 
fondsenwervingskanalen. 

o Je optimaliseert het proces van data-integratie samen met onze partner 
Black Tiger. 

o Je zorgt voor de correcte integratie, het opkuisen en de reorganisatie van de 
gegevens.  

o Je voert segmentaties uit vanuit het CRM voor onze verschillende 
fondsenwervingsacties. 

 
2. Gegevensanalyse 

 
o Je identificeert, analyseert en interpreteert trends of patronen in de 

gegevens van het CRM om  onze fondsenwerving te verbeteren. 
o Je vertaalt deze analytische informatie in:  
o concrete acties om de selectie van profielen en de reactivatie en retentie 

van donateurs te verbeteren.  
o marketing aanbevelingen voor ons fondsenwervingsteam, in lijn met onze 

strategische doelstellingen. 
o Je creëert de nodige dashboards voor het beheer en de evolutie van onze 

activiteiten.  
o  

3.  Ondersteuning van de fondsenwerving- en communicatieteams tijdens campagnes 
of andere belangrijke momenten. 
 
 
Jouw profiel: 
 
o Je hebt een masterdiploma economie, bedrijfskunde, marketing, statistiek of 

gelijkwaardig. 
o Je hebt 2-3 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.  
o Je spreekt vloeiend Frans en/of Nederlands en hebt een goed niveau van 

het Engels. 
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o Microsoft Office / Python of vergelijkbaar (R / SQL) hebben geen geheimen 
voor jou. 

o Je hebt een uitstekende analytische geest, met een talent voor het 
identificeren van opportuniteiten voor fondsenwerving.  

o Je bent niet bang voor bepaalde administratieve taken, die je met precisie 
wilt uitvoeren. 

o Je werkt graag zelfstandig en bent proactief. 
o Je bent nauwkeurig en detailgericht.  
o Ervaring in de NGO-sector is een pluspunt.  
o Als een collega hulp nodig heeft, sta je altijd klaar om te helpen. 
o Je staat achter de waarden van SOS Kinderdorpen en bent gepassioneerd 

door onze projecten. 
 
Herken je je niet helemaal in (enkele van) deze puntjes, maar denk je toch dat 
deze job op je lijf geschreven is? Overtuig ons dan gerust dat jij de geknipte 
persoon bent voor deze job.  
 
 
Ons aanbod: 
 
o Een voltijds (100%) of deeltijds (80%) contract van onbepaalde duur 
o Een competitief salaris, in lijn met de sector en diverse extralegale voordelen  
o Werklocatie: Brussel, in combinatie met telewerk. 
o Een spannende kans om mee onze fondsenwerving te ontwikkelen en actief 

bij te dragen aan de rechten en het welzijn van kinderen en hun families 
o Samen met een heel gemotiveerd, professioneel, betrokken en 

internationaal team. 
o Startdatum: zo snel mogelijk 
 

 

 

 
 


