Dagelijks worden er in Nederland 4 kinderen geboren met een hartafwijking. Dagelijks krijgen er 3
kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er in Nederland nog elke
2 dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking. Stichting Hartekind wil door middel van het
financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven
van deze hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: "Kind zijn, hart
nodig!"
Stichting Hartekind is op zoek naar een website redacteur (vrijwillige functie) voor een paar uur per
week. De website www.hartekind.nl is ons visitekaartje en een belangrijk middel om informatie over
onderzoeken en acties te delen met onze bezoekers en ze op te roepen om zelf in beweging te
komen voor Hartekind. Door mee te doen aan een actie, zelf een actie te organiseren of donateur te
worden.
Wat publiceren we zoal op de Hartekind website:








Informatie over Stichting Hartekind
Informatie over en inschrijfformulieren voor de evenementen die we organiseren
Informatie over de onderzoeken die we financieren
Geef Hartekind een gezicht – verhalen van (ouders van) hartekinderen
Verslagen van acties door hartevrienden en vrijwilligers
Nieuwsberichten en feitjes
Werven van donateurs en deelnemers voor Hartekind evenementen

Wat verwachten we van een website redacteur:
Je hebt ervaring en/of affiniteit met website redactie en weet waaraan een goede online tekst moet
voldoen (kennis van SEO is een pré). Je publiceert zowel zelfstandig als op aandragen van Hartekind
berichten en artikelen die vallen in de bovenstaande categorieën en redigeert waar nodig. Je hebt
een goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
Daarnaast heb je ervaring met werken in een CMS, waardoor je de technische handigheid hebt om
bijvoorbeeld pagina’s of inschrijfformulieren aan te maken en de navigatie aan te passen. Uiteraard
krijg je over ons maatwerk CMS een gedegen uitleg.
Voor vragen kun je contact opnemen met Koen via secretaris@hartekind.nl
Vermeld daarbij ook je telefoonnummer, dan word je teruggebeld

