Functieprofiel Hoofd Commercie
Wil je naast je reguliere werkzaamheden daadwerkelijk impact maken met mooi
vrijwilligerswerk? Wij zijn voor onze stichting op zoek naar een vrijwillig Hoofd
Commercie.
Onze pijler Commercie bestaat uit de onderdelen Marketing en Communicatie.
Hieronder vallen onderdelen als: online/offline communicatie, marketing activiteiten,
website + CMS, social media, nieuwsbrieven, design, e-learning, onze ambassadeurs,
evenementen etc.
Hoofddoelen zijn het vergroten van onze naamsbekendheid in Nederland en zoveel
mogelijk donaties genereren. Zo kunnen we zoveel mogelijk kinderen uit onze
doelgroep blij gaan maken.
Super divers dus! We zoeken iemand die het leuk vindt om deze pijler structuur te
geven, aan te vullen met nieuwe vrijwilligers en naar een hoger niveau te tillen.
Naast de pijler Commercie bestaat de stichting uit de pijlers Backoffice en natuurlijk
de FeestFabriek.
Ben je geïnteresseerd? Lees dan verder en kijk of je je in de volgende punten
herkent.

Wat ga je doen?
•

•

•
•
•

•

Je bent hét aanspreekpunt voor de vrijwilligers uit de pijler Commercie, secties
Marketing en Verkoop. In deze pijler is al een enthousiast team actief. Maar er is
aansturing en structuur nodig.
Je hebt affiniteit met deze aspecten en bent, bij voorkeur, zelf ook werkzaam in
dit specialisme. Je bent een persoon die overzicht kan creëren en mensen kan
enthousiasmeren om tot acties over te gaan.
Je brengt structuur in de teams en in de activiteiten.
Je gaat i.s.m. HR nieuwe vrijwilligers werven voor jouw pijler om zo een optimaal
team samen te stellen.
Je maakt plannen voor jouw divisie die aansluiten bij de overkoepelende
plannen en begroting van de stichting. We starten met het maken van een
nieuw Marcom-plan voor 2021.
Je rapporteert aan en hebt regelmatig contact met onze Directeur.

Wat wij ook belangrijk vinden
• Jij vindt ook dat ieder kind in Nederland een kinderfeestje voor zijn/haar
verjaardag moet kunnen vieren. Ook als het kind in armoede opgroeit.

• Je hebt de capaciteiten om in teamverband deze mooie rol op je te gaan
namen.
• Je bent bereid (op onze kosten) een VOG aan te vragen.

Handig om te weten
Deze functie kun je geheel in je eigen tijd vanuit thuis uitvoeren. Je wordt ingewerkt
en kunt eventueel een laptop van de stichting gebruiken voor de werkzaamheden.
Je mag ook op onze bezoeklocatie voor ons werken bij Peer033 Seats to Meet
Amersfoort.
Qua urenbelasting verwachten we dat je gemiddeld 3 uur per week met deze taak
bezig zal zijn.
Heb je nog vragen of ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV met een kort mailtje
naar info@uitgesteldekinderfeestjes.nl. We vertellen je graag meer over de functie
en de stichting.
Kijk op www.uitgesteldekinderfeestjes als je onze (financiële) jaarverslagen wilt inzien.
Feestelijke groet,
Team StUK

