
   

 Kind zijn, hart nodig!   www.hartekind.nl 

Ben jij de ‘Support medewerker’ 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 speelt een cruciale rol in het waarmaken van de 

ambities van Stichting Hartekind. Daarom zijn wij op zoek naar een: 

 

‘Support’ medewerker 

 

Wat is jouw rol? 

Als ‘Support’ medewerker geef jij ondersteuning aan het bestuur, de medewerkers 

‘Marketing & Events’, ‘Vrijwilligersorganisatie’ en ‘Onderzoek’. Je bent het eerste 

aanspreekpunt voor vragen uit het netwerk van Stichting Hartekind via mail en telefoon. 

 

Wat zijn jouw hoofdtaken? 

- Het uitvoeren van allerlei verschillende kantoor taken 

- Het reageren op vragen, verzoeken en webshopbestellingen via info@hartekind.nl 

- Het opnemen en beantwoorden van vragen aan de telefoon 

- Het ondersteunen van de medewerkers en bestuursleden bij projecten 

 

Wat vragen wij? 

- Iemand die houdt van ‘schoon schip’ en communicatie 

- Affiniteit met het doel en het werken met professionals én vrijwilligers 

- Een dosis humor én tomeloos enthousiasme 

- Een punctueel iemand die graag mailt en belt met mensen 

- 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 functie voor 16 tot 24 uur in de week 

- De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Zaandam 
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Wat heeft Hartekind te bieden? 

- Een functie bij het mooiste goede doel van Nederland 

- Leuke, enthousiaste en zeer betrokken collega’s 

 

Informatie en contact 

Kijk voor meer informatie op www.hartekind.nl. Je kunt je 

sollicitatiebrief, mail of filmpje mailen naar info@hartekind.nl voor 18  januari. Er wordt 

dan telefonisch contact met je opgenomen!  


