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Schrijf jij aanstekelijke teksten? Weet jij genoeg over het overbrengen van de 
boodschap via storytelling, verkopende en inspirerende teksten? Voor elk kanaal, 
online en offline? En heb jij tijd over om ons goede doel onder het voetlicht te 
brengen als vrijwilliger? Dan zoeken wij jou!  
 

Algemeen 

Als tekstschrijver ga je samen met ons content bedenken. Je creëert content met 
de juiste verhalen, merkwaarden en performance. Als vrijwilliger ben je op de 
hoogte van onze missie en weet je hoe wij daar samen invulling aan kunnen 
geven. Als een hecht team staan wij klaar voor onze doelgroep maar ook zeker 
voor onze vrijwilligers zodat iedereen gaat stralen wanneer het is gelukt waar wij 
voor staan.  
 

Aanvullende taken zijn: 
✓ Je maakt een contentkalender en houdt structuur. Je creëert draagvlak en 

enthousiasme bij je collega's en zorgt dat jouw acties en ideeën een succes 
worden. 

✓ Je helpt de identiteit, positionering en Tone of Voice van Bliss to Shine 
verder te ontwikkelen en te bewaken; daarom analyseer je kritisch de 
branded content initiatieven en stuur je bij waar nodig. 

 

Zijn wij een match? 

✓ Professioneel je verdient je inkomen met tekstschrijven voor diverse 
kanalen. 

✓ Zelfstandig jij pakt zelfstandig en op een creatieve manier werkzaamheden 
op. 

✓ Trots je bent een onze boodschapper. Dat betekent dat je je in wilt zetten 
voor ons doel en daar trots op ben. 

✓ Lef jij denkt altijd een stapje verder over hoe je content in kan zetten.   
✓ ICT-vaardigheden je hebt kennis van programma's zoals Photoshop, Canva 

en (social)mediakanaal LinkedIn. 
✓ Communicatie door je boodschap over te brengen in heldere en correcte 

taal. Jouw Nederlands is perfect  
✓ Inzetbaar gemiddeld 2 uur per week. Je wil je inzetten voor ons doel, 

vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. 
 

Wat bieden wij jou?  
✓ Een plek om goed te doen en je creativiteit en kunde in te zetten 

✓ De dynamiek van een groeiende, professionele en landelijke organisatie 
✓ Een fijne ervaring in het kader van voldoening krijgen in dat wat je doet 
✓ Mogelijkheden om thuis te werken of op ons kantoor in Veenendaal 
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Wie is Stichting Bliss to Shine? 

✓ Bliss to Shine is een non-profit organisatie, in het bezit van de CBF-
erkenning en de ANBI-status met een landelijke dekking. We werken 
dagelijks om thuiswonende kinderen in gezinnen, die dealen met kanker, 
een herinnering voor het leven te geven. En dat doen we door dagen te 
organiseren: de Blissi Special Days, oftewel de wensdagen, en de Shine 
Day, het jaarlijkse event. 

✓ Dit alles doen we het liefst zonder enige investering. Organisaties en 
ondernemers die ons helpen, doen dit vrijblijvend. We zijn een groeiende 
organisatie. 

 

Ben jij dit?  
Stuur dan je cv + motivatie naar hr@blisstoshine.nl ter attentie van Nicole 
Burgersdijk en vertel waarom wij jou moeten leren kennen! 
Wij nemen contact met je op voor een oriëntatiegesprek, online of live op ons 
kantoor in Veenendaal.  
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