Ben jij de ‘Marketing & Events’ kanjer die wij zoeken?
Stichting Hartekind is het mooiste goede doel van Nederland. Althans,
dat vinden wij zelf 😉. Stichting Hartekind werft fondsen voor het
financieren van wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij
kinderen. En dat is belangrijk! Jaarlijks worden er namelijk 1.500
kinderen geboren met een hartafwijking. Met 25.000 kinderen in Nederland is dit zelfs de
grootste aangeboren afwijking. Helaas sterven er jaarlijks 150 kinderen aan deze
aandoening. Het doel van Stichting Hartekind is de overlevingskansen van kinderen te
vergroten en de dagelijkse kwaliteit van leven te verbeteren.
Het kantoor van Stichting Hartekind maakt samen met het bestuur de ambities waar.
Doeltreffende marketing en succesvolle (sponsor) evenementen zijn daarbij cruciaal.
Daarom is Stichting Hartekind op zoek naar een:
‘Marketing & Events’ medewerker
Wat is jouw rol?
Als ‘Marketing & Events’ medewerker geef jij de marketing uitingen van Stichting
Hartekind mede vorm én ben jij de drijvende kracht achter de Hartekind (sponsor)
evenementen. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het opbouwen van een
hechte Hartekind-community.
Wat zijn jouw hoofdtaken?
-

Het mede opzetten én uitvoeren van het Hartekind marketingbeleid

-

Het strategisch ontwikkelen van de Hartekind (sponsor) evenementen

-

Het coördineren en organiseren van evenementen én werven van deelnemers

-

Het opzetten en beheren van een Hartekind Community

Wat vragen wij?
-

Een marketing professional met ervaring op het gebied van organisatie van events

-

Affiniteit met het doel en het werken met professionals én vrijwilligers

-

Een dosis humor én tomeloos enthousiasme

-

Een organisatie talent, die ook commercieel durft te denken

-

Een proactief iemand die die zelfstandig werkzaamheden oppakt en in gang zet

-

Iemand die Hartekind tot een landelijk goed doel wil ontwikkelen!

Wat is nog meer van belang?
-

Hartekind heeft een bestuur met zeven betrokken en enthousiaste professionals

-

Je wordt marktconform betaald

-

Jouw onkosten worden vergoed

-

Hartekind investeert in jouw begeleiding en ontwikkeling

-

Het is een fulltime functie

Kind zijn, hart nodig!

www.hartekind.nl

Wat heeft Hartekind te bieden?
-

Een functie bij het mooiste goede doel van Nederland

-

Leuke, enthousiaste en zeer betrokken collega’s

-

Enorme doorgroei mogelijkheden en veel vrijheid

-

Een boeiend netwerk

-

Veel kansen om jouw ‘marketing & events’ hart harder te doen
kloppen

Informatie en contact
Kijk voor meer informatie op www.hartekind.nl. Je kunt je sollicitatiebrief, mail of filmpje
mailen naar info@hartekind.nl. Je krijgt dan binnen drie werkdagen een antwoord.

Kind zijn, hart nodig!

www.hartekind.nl

