VACATURE
MASCOTTE
Altijd al in de huid van onze mascotte Blissi willen kruipen? Wil jij je tijdens
evenementen als Blissi bewegen door het publiek, op de foto gaan, high-fives
geven en onze jongste gasten een nog leukere dag bezorgen? Dan zoeken wij
jou!
Algemeen
Onze mascotte Blissi is een grote kindervriend en je zal dan ook voornamelijk
bezig zijn met het vermaken van onze jongste gasten. 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 voorstaan.
Aanvullende taken zijn:
✓ Jij bent actief aanwezig op evenementen van Bliss to Shine als
dé mascotte.
✓ Jij maakt bezoekers enthousiast en bezorgt ze een glimlach op hun gezicht.
✓ Jij zorgt ervoor dat het voor onze jongste (en oudere) bezoekers nog
leuker wordt.
✓ Je beweegt volgens de door Bliss to Shine opgestelde mascotte-richtlijnen.
Zijn wij een match?
Je belangrijkste competenties als vrijwilliger zijn:
✓ Gemotiveerd je bent super gemotiveerd en enthousiast
✓ Samenwerken je bent happy in een team, samenwerken is een feestje.
✓ Inlevingsvermogen je hebt een goed inlevingsvermogen in de jongste
doelgroep
✓ Postuur je bent tussen de 1.80m en 1.95m
✓ Transparant je hebt geen bezwaren om een VOG te laten aanvragen
✓ Flexibel inzetbaar gemiddeld 4 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
Wie is Stichting Bliss to Shine?
✓ Bliss to Shine is een non-profit organisatie, in het bezit van de CBFerkenning 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.
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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.

Vacature mascotte

Stichting Bliss to Shine

