
 
 

Fight cancer is op zoek naar een ervaren Projectmanager (24 uur per week, op ZZP-

basis).  

 

Over Fight cancer 

Fight cancer is een jonge stichting die op een eigenwijze manier fondsen werft voor 

kankeronderzoek. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ laten wij zien dat de strijd tegen 

kanker resultaat oplevert en inspireren wij mensen om mee te doen. Fight cancer wil mensen 

bewust maken van de noodzaak van kankerbestrijding, ze betrekken bij de strijd tegen kanker 

en vooral: aansporen tot actie! De opbrengsten van Fight cancer gaan via KWF 

Kankerbestrijding naar wetenschappelijk onderzoek en preventie.   

  

Wij zijn een jonge en ambitieuze stichting die de afgelopen jaren een flinke groei heeft 

gemaakt. Met volop mogelijkheden in de markt willen wij Fight naar een volgend niveau 

tillen.  

 

Why fight? 

• Eén op de drie mensen krijgt kanker. 

• In totaal krijgen in Nederland meer dan 100.000 mensen per jaar kanker. 

• Dit zijn 12 mensen per uur! 

  

Fight cancer wil iets doen aan deze schokkende aantallen en daarom is wetenschappelijk 

onderzoek en preventie zo belangrijk. Door onderzoek kunnen we echt een oplossing vinden. 

Ons doel: minder kanker en meer genezing zodat op een dag niemand meer dood hoeft te 

gaan aan kanker. 

 

De functie 

Een mooie en uitdagende functie op ZZP (project)basis omdat je de spil bent in de organisatie 

en daarbuiten. Jij zorgt ervoor dat mensen in actie komen om zoveel mogelijk fondsen te 

werven voor onderzoek. Dat doe je middels het realiseren van nieuwe fondsenwervende 

evenementen. Je werkt graag op kantoor en natuurlijk daarbuiten, midden in de samenleving, 

tussen en met mensen op een mede door jou gerealiseerd evenement. Je bent een bouwer en 

verbinder, je maakt graag van niets iets en kunt mensen enthousiasmeren om dit samen met 

jou te doen. Je vertaalt concepten van papier naar realiteit. En daar ben jij van A tot Z 

verantwoordelijk voor. Zodra het concept staat kun je het project meer op afstand managen, 

maar altijd met de verbinding die kenmerkend is voor onze organisatie.    

 

Een overzicht van A naar Z:       

  

• Het concept vormgeven samen met collega of commerciële relatie  

• Het concept vertalen naar een operationeel plan van aanpak waarmee van start kan 

worden gegaan. Met dit OPA maak je een blauwdruk voor de toekomst  

• Managen van het operationeel plan en het uitvoeren van de taken  

• Stellen van de deadlines en managen van de routings daarnaartoe  



• Werving en selectie van kernteamleden in de regio die zich inzetten om het concept te 

realiseren 

• Opzetten en begeleiden van deze lokale organisaties     

• Productie opstarten lokaal en op kantoor    

• Het evenement, de aftersales en de analyses managen  

• Vervolmaken van de blauwdruk die we kunnen inzetten bij ieder nieuw event 

• Verantwoordelijk voor de financiën; begrotingen, budgetteringen en P&L  

  

Wat wij vragen 

• Je draagt het werk van Fight cancer een warm hart toe en je voelt je betrokken bij de 

strijd tegen kanker  

• Je hebt aantoonbare werkervaring in project- en accountmanagement 

• Je bent commercieel ingesteld 

• Je bent een positief en energiek persoon; een mensen mens  

• Je bent een team player en een verbinder 

• Je bent een absolute multi tasker en een doener   

• Je werkt precies en gestructureerd 

• Je bent tekstueel goed; zowel mondeling als schriftelijk. Je praat gemakkelijk voor 

groepen mensen en vindt het leuk om af en toe op een podium te staan  

• Je bent goed bekend met de trends in de samenleving  

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau 

• Je bent goed met de basis computerprogramma’s 

 

Wat wij bieden 

Fight cancer is een kleine organisatie met een enthousiaste en informele werksfeer. Door de 

groeifase waarin wij zitten, liggen er kansen om zelfstandig aan de slag te gaan en zelf je 

stempel op bepaalde werkzaamheden te drukken. Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden, 

passend bij de goededoelensector.  

 

Join the Fight 

Mail je motivatie en CV naar Bas Berendsen via bas@fightcancer.nl 


