GEZOCHT: leden PROMOTIETEAM (4 pers. m/v)
Ben jij een echte netwerker die het leuk vindt om voor ons in actie te komen?
Lees dan snel verder!
In Nederland groeien steeds meer kinderen op in armoede. Voor deze kinderen is een
verjaardagsfeestje samen met vriendjes niet vanzelfsprekend. En daarom maakt Stichting
Kinderfeest voor deze kinderen een feestje toch mogelijk. We brengen verjaardagsgeluk voor
het jarige kind en gezin. Alles draait bij ons om feestjes!
Waarom?
 Ieder kind verdient het om uit te kijken naar zijn of haar verjaardag- en kinderfeestje
 Ieder kind verdient het om af en toe in het zonnetje te staan
 Ieder kind wil leuke dingen met eigen vriendjes meemaken
 Ieder kind wil ook wel een keer leuke cadeautjes krijgen
Stichting Kinderfeest vindt dat opgroeien met weinig financiële middelen geen
verjaardagsverdriet mag betekenen.
Om nóg meer kinderen blij te kunnen maken zijn wij bezig met het oprichten van een
promotieteam. Een team van salesgerichte vrijwilligers dat ons gaat promoten bij scholen,
bedrijven en business/service clubs door heel Nederland. Scholen, bedrijven en business
clubs gaan hierdoor donaties doen én mooie evenementen organiseren waarmee we én
onze naamsbekendheid vergroten én geld ophalen voor ons mooie doel.
Want wij willen graag nog meer kinderen een onvergetelijke verjaardag met hun vriendjes uit
de klas kunnen geven. En daar is veel geld voor nodig.
Wij zoeken vier nieuwe (vrijwillige) collega’s die samen het promotieteam gaan vormen.
Het promotieteam zal verdeeld worden in twee specialismen:
1. Scholen
Binnen dit specialisme benader je binnen Nederland scholen(koepels) om ze te
motiveren tot acties en zo funding voor ons te genereren. Denk bijvoorbeeld aan het
organiseren van een sponsorloop, een statiegeldactie etc. Leerlingen hebben hier
vaak zelf ook de leukste ideeën over!
2. Bedrijven en business/service clubs
Binnen dit specialisme treedt je in contact met de juiste persoon binnen een bedrijf,
een foundation van een bedrijf of een service/business club met als doel Stichting
Kinderfeest op de ‘goede doelen agenda’ te krijgen of om t.b.v. onze stichting
evenementen te organiseren waarmee funding gegenereerd wordt.
Voor beide bovengenoemde specialismen zijn we dus opzoek naar twee personen die het
leuk vinden om voor onze stichting Nederland te gaan veroveren. Deze twee duo’s vormen
samen het volledige promotieteam en hebben uiteraard ook samen overleg en vormen één
team.
Omdat het promotieteam nieuw opgericht wordt staan wij open voor andere suggesties en
ideeën met betrekking tot de invulling en verdeling van de taken binnen het team.
De dagelijkse contactpersoon vanuit de stichting voor dit team is onze directeur. Zij helpt het
team graag op weg.

Wij ben jij?
• Je hebt werkervaring in een soortgelijke salesgerichte functie en vindt het leuk om
proactief partijen te benaderen.
• Je kan met jouw communicatie/sales vaardigheden potentiële relaties overtuigen van
onze missie. Met onze hoge gunfactor hoef je eigenlijk nooit “koud” te bellen.
• Je bent klantgericht.
• Je weet hoe je onze stichting op de kaart kan zetten.
• Je staat te springen om je maatschappelijk in te zetten.
• Je vindt dat elk jarig kind een feestje met vriendjes moet kunnen vieren.
• Je hebt minimaal 5 uur per maand tijd voor dit mooie werk.
Wat ga je doen?
• Je brainstormt met je promotieteam collega’s over jullie plan van aanpak waarbij
genoeg ruimte is voor jouw ideeën. Jullie stellen samen een plan van aanpak op.
• Je activeert scholen of bedrijven en business clubs én onderhoudt contact met nieuwe
en al bestaande relaties binnen je specialisme.
• Je denkt mee over leuke acties en manieren om relaties over te halen tot actie. Hoe
ludieker hoe beter, voor alle partijen.
• Je denkt mee over hoe we potentiële relaties beter kunnen bereiken en de aandacht
kunnen vergroten.
• Naast het leggen van nieuwe contacten onderhoudt het promotieteam contact met
bestaande relaties en zal relatiebeheer dus ook een onderdeel zijn van de functie.
• Je vindt het ook leuk om cheques in ontvangst te gaan nemen als dit zich voordoet. Dit is
natuurlijk de confetti op het werk van het promotieteam!
Wat wij je bieden?
 Een super gemotiveerd team met collega’s die elkaar aanvullen, uitdagen en inspireren.
 Deze uitdagende functie op vrijwillige basis.
√ Eventuele vergoeding van (reis)kosten.
 De kans om met ons te werken aan het fundament van de stichting en haar relaties.
 Kennis delen en leren van elkaars vaardigheden.
 Periodieke evenementen met het enthousiaste team.
 Bovenal maak je je samen met ons hard voor het verjaardagsgeluk van ieder kind!
Word jij blij van deze vacature, ben jij wie we zoeken? Of ben jij samen met je collega(s)
enthousiast geraakt en staan jullie te springen om je in te komen zetten voor Stichting
Kinderfeest, dan nodigen we jullie graag uit om samen te solliciteren!
Stuur je/jullie motivatie & CV naar info@stichtingkinderfeest.nl
Wil je eerst meer informatie over dit profiel, bel dan gerust met +31 (0)630849896.
Wij kijken uit naar je reactie!
Feestelijke groet,
Team Stichting Kinderfeest
www.stichtingkinderfeest.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature mag, maar alleen als je als partner iets voor ons wilt betekenen.

