Voor haar groeiende portefeuille zoekt het Anton Jurgens Fonds een tweede:

Portfoliomanager Nederland
Het Anton Jurgens Fonds (AJF) is een familie vermogensfonds op basis van ondernemende filantropie.
Het AJF gelooft dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Daarom zetten we in op
initiatieven die willen groeien om zo hun maatschappelijke missie waar te maken. We versterken hen
met onze kennis over ondernemen, ondersteunen bij het vergroten van hun netwerk en helpen
daarmee om hun sociale doelstellingen onafhankelijk te financieren.

Wat ga je doen?
Je beheert een portefeuille van Nederlandse sociaal ondernemende initiatieven die een positief verschil
willen realiseren voor mensen die in Nederland lastig meekomen op de arbeidsmarkt. Daarvoor neem je
aanvragen in behandeling, gaat in gesprek met sociale ondernemers (veelal op locatie) en werkt intern
voorstellen uit waarin de nadruk ligt op de balans tussen impact van het initiatief, de organisatie als
geheel en de financiële haalbaarheid van het organisatieplan. Ook kijk je wat er nodig is om continuïteit
van de organisatie te versterken. Na interne goedkeuring, leg je de meerjarige afspraken vast en coach
je de sociale ondernemingen om hun organisatiedoelstellingen te realiseren. Je rapporteert periodiek
over de ontwikkelingen van de portefeuille en je onderhoudt een breed netwerk.

Wie past er goed in ons team?
Je streeft naar een zelfstandige rol (combinatie van kantoor en thuiswerken) en bent maatschappelijk
betrokken, oplossingsgericht en analytisch. Het verbinden van relaties gaat je makkelijk af. Je bent in
staat om gestructureerd samen te werken met je collega portfoliomanager Nederland, impactmanager
en directeur om de brede missie van het AJF samen te realiseren.
Je komt het beste tot je recht binnen een kleine en professionele organisatie als het AJF. Je hebt circa
5-7 jaar werkervaring op minimaal HBO denkniveau; bij voorkeur binnen sociale of zakelijke
dienstverlening. Je beschikt over het profiel om een portefeuille van sociaal ondernemende initiatieven
gestructureerd te beheren. Het volgen van opleidingen voor verdere professionele ontwikkeling behoort
tot de mogelijkheden.

Word jij ons nieuwe teamlid?
Als jij ons team wilt komen versterken voor tenminste 32 uur per week, ontvangen wij graag je
motivatiebrief en CV via emailadres sollicitatie@antonjurgensfonds.nl uiterlijk per 25 november 2021.
Voor eventuele vragen kun je Tineke Kemp, Portfoliomanager Nederland, bereiken op telefoonnummer
06-27284510.

