Ben jij de Coördinator Vrijwilligersorganisatie, een mensgericht persoon
met een hands-on mentaliteit 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 hartafwijking. Met 25.000 kinderen in Nederland is dit de meest
voorkomende 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. Voor
verdere groei en professionalisering is Stichting Hartekind op zoek naar een:
Coördinator Vrijwilligersorganisatie
Wat is jouw rol?
Als ‘Coördinator Vrijwilligersorganisatie’ ben jij verantwoordelijk voor onze
vrijwilligersorganisatie en ondersteuning van het kantoor van Stichting Hartekind.
Wat zijn jouw hoofdtaken?
• Geeft op basis van gesignaleerde ontwikkelingen in de regio, input voor het
vrijwilligersbeleid/strategie. Doet hiertoe o.a. voorstellen voor uitbouw, uitbreiding en
verbetering van de vrijwilligersorganisatie.
• Draagt zorg voor de implementatie en uitvoering van het vrijwilligersbeleid/strategie.
• Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting/inzet van vrijwilligers.
• Bereidt de logistieke uitvoering van de collecte- en/of vrijwilligersactiviteiten voor en
instrueert de vrijwilligers/regio-coördinatoren
• Fungeert als aanspreekpunt voor de vrijwilligers bij vragen en/of problemen. Signaleert
knelpunten in de uitvoering en zorgt dat deze worden opgelost
• Telefonisch contact, beheren van de inbox van Stichting Hartekind, bestellingen
aannemen en afhandelen
• Ondersteunen en begeleiden van kleinere fondsenwervende acties
• Verder voorkomende werkzaamheden
Onderstaande competenties spreken jou aan:
-

Samenwerken
Resultaatgerichtheid
Klantgerichtheid
Netwerken
Plannen en organiseren

Kind zijn, hart nodig!

www.hartekind.nl

Wat vragen wij?
-

Hbo werk- en denkniveau
Goed kunnen omgaan met verschillende mensen
Dienstverlenend en servicegericht

-

Kennis van en ervaring met het organiseren van collectes en grote
vrijwilligersactiviteiten is een pré
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid met goede beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift
Kennis en ervaring met Officeprogramma’s (Word, Excel)
Een proactief iemand die niet wacht op toestemming
Een ‘people person’ die graag contacten legt én warm houdt
Affiniteit met het doel en het werken met professionals én vrijwilligers
Een dosis humor én tomeloos enthousiasme

-

Wat is nog meer van belang?
-

Hartekind heeft een bestuur met zeven betrokken en enthousiaste professionals
Je wordt marktconform betaald
Het is een prachtige functie voor een ‘people person’ met hands-on mentaliteit
Jouw onkosten worden vergoed
Hartekind investeert in jouw begeleiding en ontwikkeling
Het is een functie voor 32-36 uur per week

Wat heeft Hartekind te bieden?
-

Een functie bij het mooiste goede doel van Nederland

-

Leuke, enthousiaste en zeer betrokken collega’s

-

Contact met de meest vooraanstaande onderzoekers

-

Een rol om jouw dienstverlenende hart sneller te laten kloppen

Informatie en contact
Kijk voor meer informatie op www.hartekind.nl. Je kunt je sollicitatiebrief, mail of
persoonlijke video mailen naar ineke@hartekind.nl. Voor inhoudelijke vragen over de
functie kun je contact opnemen met Ineke Kolijn (Manager & Fondsenwerver Stichting
Hartekind) via 06-82946799. Graag ontvangen wij jouw reactie voor 15 mei 2021. Je krijgt
binnen drie werkdagen een antwoord.
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