
 

 

 

 

Zeilschip Eendracht zoekt Sales en Marketing talent! 

Rotterdam - fulltime 

 

 
 

Wie zijn wij? 

Stichting Zeilschip Eendracht is een non-profit organisatie en zet zich in om jong tot oud te laten ontdekken wat 
zeezeilen met je doet. Iedereen kan mee voor een kort of lang zeilavontuur. Een dagje over de Nieuwe Waterweg, 
actieve vakantie op zee, jongerenreis of teambuilding-reis. Minimaal de helft van het jaar zet de Eendracht zich in 
voor jongeren en maatschappelijke projecten. Steeds vaker doen we dit in samenwerking met andere goede doelen 
en maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Het Vergeten Kind, Stichting Jongeren en Kanker, de Voedselbank, 
Bartiméus en Het Nationaal Ouderenfonds.  
 

De crew op de Eendracht bestaat vrijwel helemaal uit vrijwilligers, een aantal bemanningsleden zijn vast in dienst. 
Op kantoor zitten 5 enthousiaste collega's.  
 

Functieomschrijving & werkzaamheden 

Wij zijn op zoek naar een resultaatgerichte, ondernemend sales & marketingtalent die van aanpakken weet. Een 
allrounder die met overtuigingskracht de potentie heeft om ons klantenbestand verder uit te bouwen, zowel zakelijk 
als particulier. Je brengt voorstellen op maat uit waar onze klanten echt enthousiast van worden. Ook weet je 
creatief, snel en doelgericht om te gaan met beperkte middelen en een beperkt budget. 
 
 Je onderhoudt een goede relatie met onze huidige sponsoren en gaat op zoek om nieuwe bedrijven aan de 
Eendracht te binden. De maatschappelijke projecten vallen ook onder jouw portefeuille. Je zet nieuwe 
samenwerkingen met goede doelen en fondsen op,  en zorgt voor de perfecte uitvoer van deze reizen. Samen met je 
collega's bedenk je de marketing en sales strategie, vertaal je dit door naar concrete acties en zorg je voor de 
uitvoering hiervan. Door de diversiteit aan klanten en samenwerkende partijen is geen dag hetzelfde in jouw baan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fondsenwerving.nl/vacature/allround-fondsenwerver


 

 

 

 
 
 
 

Jouw taken  

• Samen met je collega's ontwikkel je de off- en online sales & marketingstrategie en implementeert deze;  

• Je maakt het vaarschema van de Eendracht en houdt hierover direct contact met de schippers. 

• Je ontwikkelt samen met de vaste koks het cateringmenu. 

• Je zet je kundigheid in om mensen en bedrijven te enthousiasmeren over de Eendracht en haar 
 maatschappelijke projecten. 

• Je denkt mee en levert een bijdrage aan commerciële acties en strategieën, zoals deelname aan beurzen, 
 organiseren van bijeenkomsten en het geven van workshops. 

• Je initieert creatieve mogelijkheden om bestaande relaties te behouden en een nieuw zakelijk netwerk op 
 te bouwen. Zoals met vermogensfondsen, verschillende netwerken en bedrijven. 

Jouw profiel 

• Minimaal MBO werk en denk niveau, opleiding in een commerciële richting. 

• Je hebt marktkennis en bent in staat om verschillende doelgroepen op potentieel en kansen te  beoordelen. 

• Ervaring met koude acquisitie.  

• Een netwerk in Rotterdam Rijnmond is een pré.  

• Je bent een proactieve, resultaatgerichte en enthousiaste relatiemanager.  

• Je hebt affiniteit met de doelstelling van Stichting Zeilschip Eendracht en haar doelgroepen. 

• Woonachtig in Rotterdam of omstreken 

• Sterke commerciële denker die zelfstandig, planmatig en administratief te werk gaat 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Wij bieden 
- Een uitdagende functie met een prettige werksfeer binnen een hecht team.  
- Werken voor een maatschappelijk betrokken organisatie waarin de klant centraal staat. 
- Een jaarcontract dat bij wederzijdse tevredenheid verlengd wordt 

 
Ons kantoor is gevestigd in het Lloydkwartier in Rotterdam. Natuurlijk vaar je af en toe een mooie reis mee om te 
zien wat de Eendracht met haar doelgroep doet en om goed te weten wat je verkoopt! 
 
Het eerste half jaar draai je voornamelijk intern mee zodat je de organisatie goed kunt leren kennen.  
 
Is dit jouw droombaan? Overtuig ons met een korte en krachtige motivatie en natuurlijk je cv! Dit kan je sturen naar 
info@eendracht.nl onder vermelding van 'vacature Sales en Marketing Talent'. 
 
Voor meer informatie over de functie neem je contact op met directeur Nanda Overdevest via 010-290 5000.  
 
Meer informatie over Stichting Zeilschip Eendracht vind je op www.eendracht.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 


