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Over Stichting Hartekind
Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders dat het hart van hún kindje niet helemaal gezond is. Hun kind is één van
de meer dan 25.000 hartekinderen in Nederland; kinderen met een hartafwijking. Ongeveer tweederde van
deze hartekinderen moet vlak na de geboorte één of meerdere levensreddende operatie(s) ondergaan.
Bovendien hebben hartekinderen vaak een kortere levensverwachting en beperkingen door hartfalen,
hartritmestoornissen en/of opgelopen hersenschade. En nog altijd overlijden jaarlijks ook 150 hartekinderen,
waarmee een hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 is onder kinderen tot 15 jaar.
Daarom zet Stichting Hartekind zich met hart en ziel in voor het vergroten van de overlevingskansen van
hartekinderen en het verbeteren van kwaliteit van leven. Stichting Hartekind financiert levensbelangrijk
onderzoek, organiseert/ ondersteunt evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan
ouders. Zo werken we sámen met jou aan een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn!
Vrijwilliger voor Stichting Hartekind
Honderden mensen zetten zich in om zoveel mogelijk levensbelangrijk onderzoek naar aangeboren
hartafwijkingen te financieren. Alle hulp is welkom! Hartekind groeit en daarom zijn we op zoek naar een
vrijwilliger die een vlotte pen heeft en het leuk vindt om creatieve social media berichten en persberichten te
schrijven.
Wie ben jij en wat heb jij in petto?
Je hebt ervaring en/of affiniteit met website redactie en weet waaraan een goede online tekst moet
voldoen;
Kennis van SEO is en pré;
Je publiciteit zowel zelfstandig als gevraagd berichten van Hartekind op de website en op de sociale media;
Je hebt een goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;
Ervaring met werken in een CSM is een pré;
Je bent flexibel;
Eigen creatieve idee zijn altijd welkom…
Kopje koffie?
Ben je nieuwsgierig geworden naar deze vrijwillige functie binnen Stichting Hartekind? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op! Mail dan naar info@hartekind.nl of bel naar 085-8772218. Wil je gelijk solliciteren? Mail
dan een korte motivatie en je CV naar info@hartekind.nl.

