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FUNDRAISER TIL SMILFONDEN 

Vi leder efter en kompetent fundraiser, som kan bidrage til at finde finansiering til vores 
arbejde for alvorligt og kronisk syge børn i Danmark.  

VI FORVENTER AT DU KAN: 

Opbygge og vedligeholde relationer med fonde gennem møder og præsentationer

Udarbejde projektbeskrivelser, ansøgninger og præsentationer til fonde og donorer i samarbejde 
med kolleger i SMILfonden

Sikre afrapportering og anerkendelse af donationer i henhold til donorens krav og forventninger
Kontinuerligt og systematisk afsøge fondsmarkedet og sikre opdateret viden om relevante fondes 
fundatser, interesser, deadlines og økonomiske potentiale
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Har du styr på at søge fonde til velgørende og sociale formål? Og drømmer du 
om et fleksibelt arbejdsliv med mening? Så har vi et job til dig i SMILfonden! 

SMILfonden er en velgørende forening som støtter tusindvis af syge børn på tværs af 
diagnoser. Vi laver sociale aktiviteter både på og uden for hospitalerne med et mål om at 
øge livskvaliteten i familier, hvor sygdom fylder alt for meget i hverdagen. 

SMILfonden fokuserer i den kommende tid på en strategisk udvidelse af arbejdet med fon-
de, som både inkluderer relations-arbejde med dem, vi i forvejen har samarbejde med, 
men også udvikling af nye relationer gennem netværk, ansøgningsprocesser og opsøgende 
arbejde. 

Du kommer til at indgå i et stærkt team, der sammen rejser penge til vigtige projekter, 
som gør en stor forskel for nogle af Danmarks sejeste børn og unge. Nemlig dem som ikke 
vinder over deres sygdom, men som kæmper og lever med dem hele livet.    

VI SØGER EN DER HAR: 

En solid erfaring og en ”track record” inden for fundraising fra fonde

Dokumenterede resultater fra succesfulde fondsansøgninger

Evne til og erfaring med at foretage systematisk research

Evne og lyst til at arbejde strategisk og opbygge forslag til projekter i samarbejde med kolleger 
i SMILfondens projektteam
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Lyst til at sidde i en udadvendt og opsøgende rolle, når der skal opbygges nye relationer til fonde∙

En opdateret viden på udviklingen inden for fundraisingfaget ∙



VI TILBYDER: 

Mulighed for et fleksibelt arbejdsliv

Stort ansvar da en betydelig del af SMILfondens indtægter kommer fra fonde

Innovative og værdiskabende projekter med stor værdi for målgruppen

Et spændende og udviklende arbejdsmiljø med engagerede kolleger og med reference 
til direktør Sisse Fisker
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Er du i tvivl, om du matcher på alle punkterne, så tag alligevel kontakt til os. Det, du ikke tror 
du kan nu, kan du sikkert lære, hvis du er klar til give den en skalle sammen med dine nye 
kolleger.  

Jobbet er på 30 eller 37 timer. Arbejdssted er vores nye kontor på Egebækgaard i Nærum, 
med mulighed for hjemmearbejde. 
Ansøgning sendes til job@smilfonden.dk senest 8. april 2022. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Du kan læse mere om os og vores arbejde på SMILfonden.dk

KONTAKT:   

Direktør Sisse Fisker på sisse@smilfonden.dk  eller 
HR ansvarlig Vibeke Finsen på vf@smilfonden.dk og 40724470 

https://smilfonden.dk/om-smilfonden/

