
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Heb jij commercieel inzicht en ben jij niet bang om mensen en bedrijven direct te benaderen voor onze 
stichting? Wij hebben jouw hulp nodig bij het aantrekken van bedrijven en organisaties die zich aan 
willen sluiten bij onze lijst van sponsors en partners!  
 
Wat is Techthics? 
Techthics is een stichting welke nadenkt over de impact van nieuwe technologie op ethiek en 
christelijke religie. Technologische ontwikkeling gaan razendsnel, de gevolgen zijn (vaak) moeilijk te 
overzien. Techthics is een platform voor bezinning op deze technologische ontwikkelingen. Vanuit 
een christelijk perspectief wil Techthics bijdragen in de meningsvorming rond technisch-ethische 
vraagstukken en informeert zij over actuele ontwikkelingen. 
 
Jouw functie 
Als stichting is Techthics volledig afhankelijk van giften. Om te blijven bestaan, maar ook om verder 
te groeien en nog meer draagvlak te krijgen is financiële steun onmisbaar. Als fondsenwerver en 
relatiebeheerder ga jij hiervoor bedrijven benaderen. Samen met onze penningmeester ga jij kijken 
naar welke pakketten wij aan kunnen bieden aan bedrijven. Ook voor praktische zaken als 
rekeningnummers sta jij met de penningmeester in contact. Jij krijgt vanuit Techthics continue een 
lijst van potentiële bedrijven die waarschijnlijk bij willen dragen aan ons doel en onze boodschap. 
Vanaf hier pak jij het verder over en ga jij op jouw eigen methode deze bedrijven en/of personen 
benaderen namens Techthics. We werken uiteraard niet met targets, maar we overleggen goed met 
jou welke doelen realistisch zijn. 
  
Jij bent geschikt! 
Het belangrijkste is dat jij je herkent in onze visie en missie en wilt bijdragen aan ons doel. Iedereen 
binnen Techthics heeft een eigen domein of expertise waardoor we jou alle vrijheid geven. Jij bent in 
dit geval uiteraard niet verlegen en hebt enige ervaring/expertise in sales of commercie. Verder is 
het belangrijk dat je projectmatig kunt werken wat betekend dat jij realistische doelen voor jezelf 
kunt zetten en deze zelf bijhoudt. Verder zie jij natuurlijk een mooie uitdaging in deze functie, kan je 
goed samenwerken en wil jij ons verder helpen naar het volgende niveau! 
 
Jouw team 
Techthics bestaat ondertussen uit meer dan 10 commissie leden welke in contact staan met een 
vijftigtal expert uit verschillende disciplines. Al  deze enthousiaste mannen en vrouwen dragen hun 
steentje bij in bijvoorbeeld het (algemeen) bestuur, secretariaat, financiën, marketing, HR en ga zo 
maar door. In dit plaatje missen we jou nog. 
 
Wij horen graag meer van jou! Voor vragen kun je contact op nemen via 06 34 79 50 11 of 
info@techthics.nl t.a.v. Marnix van Doorn. 
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