Evenementen Coördinator
(vrijwillig, deels vanuit kantoor in Zaandam)
Stichting Hartekind
Stichting Hartekind is in 2008 opgericht om onderzoek naar
aangeboren hartafwijkingen bij kinderen te financieren met als
doel het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit
van leven voor hartekinderen. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 1.500
kinderen geboren met een hartafwijking.
Voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek werven we fondsen. Dit doen
we middels het vergroten van de naamsbekendheid, het organiseren van eigen
evenementen zoals de Hartekind Challenge, de Dam tot Damloop en de
alternatieve elfstedentocht op de Weissensee, het ondersteunen van acties van
derden, het werven van donateurs en zakelijke fondsenwerving. Tenslotte bouwen
we aan een landelijk dekkende vrijwilligersorganisatie.
Evenementen Coördinator
Als Evenementen Coördinator ben je verantwoordelijk voor de planning,
organisatie en de uitvoering van de Hartekind Challenge op 24 juni 2017 op het
strand in Wijk aan Zee. Tijdens de Hartekind Challenge zullen er een groot aantal
(harte)kinderen en betrokkenen in actie komen tijdens een mini obstacle run om
sponsorgeld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek. We verwachten zo’n
500 deelnemers en evenzoveel toeschouwers.
Taken en verantwoordelijkheden
 Organiseert en coördineert de Hartekind Challenge met als doel het
vergroten van de naamsbekendheid en het werven van fondsen;
 Houdt contact met de manager en office manager over de voortgang;
 Houdt contact met de vrijwilligers die betrokken zijn bij dit evenement;
 Werft nieuwe vrijwilligers.
 Bewaakt de tijdsplanning en voortgang;
 Evalueert de activiteiten.
Vaardigheden
 Plannen en organiseren
 Communicatief vaardig
 Resultaatgericht
 Proactief en oplossingsgericht
 Zelfstandig en flexibel
 Enthousiast en gedreven
Functie-eisen
Je bent minimaal 1-2 dagen per week beschikbaar en bereid om naar het kantoor
in Zaandam te komen voor overleg. In deze rol werk je nauw samen met de
manager en de office manager van Stichting Hartekind
Interesse?
Neem dan contact op en stuur een mail met je cv en motivatie naar
info@hartekind.nl

Kind zijn, hart nodig!

www.hartekind.nl

