Ben jij de nieuwe administratieve vrijwilliger die wij zoeken?

Stichting Hartekind is het mooiste goede doel van Nederland. Hartekind werft fondsen voor
het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij
kinderen, creëert awareness en geeft voorlichting. Jaarlijks worden 1.500 kinderen
geboren met een aangeboren hartafwijking. Met 25.000 kinderen in Nederland is dit de
grootste aangeboren afwijking. Jaarlijks sterven er ongeveer 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. Een
goede administratie is het fundament om onze doelen te realiseren daarom zoeken we:

Vrijwilliger Administratie
Wat is jouw rol?
Als ‘vrijwilliger administratie’ ben jij verantwoordelijk voor de primaire administratieve
werkzaamheden van de Stichting.
Wat zijn jouw hoofdtaken?
-

Het opmaken van facturen, verwerking van in- en verkoopfacturen en bankmutaties
in de Exact administratie

-

Het eerste aanspreekpunt voor administratieve zaken op kantoor

-

Maandelijks overleg met de Penningmeester en het administratiekantoor

Wat vragen wij?
-

Iemand met affiniteit en ervaring met administratieve processen

-

Een ‘people person’ die graag contacten legt én warm houdt

-

Passie voor accuratesse, orde, netheid en organisatie

-

Affiniteit met het doel en het werken met professionals én vrijwilligers

-

Een dosis humor én tomeloos enthousiasme

-

Een pro-actief iemand die niet wacht op toestemming

-

Iemand die samen impact wil maken en energie krijgt om mee te groeien met de
ambities van Stichting Hartekind

Wat is nog meer van belang?
-

Hartekind heeft een bestuur met zeven betrokken en enthousiaste professionals

-

Het is een prachtige kans om je in te zetten voor het goede doel

-

Jouw onkosten worden vergoed

-

Hartekind investeert in jouw begeleiding en ontwikkeling

-

Het is een rol voor een halve tot een hele dag per week

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

-

Een rol om jouw administratieve hart sneller te laten kloppen

Informatie en contact
Kijk voor meer informatie op www.hartekind.nl. Je kunt je sollicitatiebrief, mail of filmpje
mailen naar penningmeester@hartekind.nl. Wil je die vóór 6 augustus 2021 naar ons toe
sturen? Je krijgt dan in de week daarop een antwoord.

Kind zijn, hart nodig!

www.hartekind.nl

