VACATURE
RELATIEBEHEER
Ben jij op zoek naar een vrijwilligersbaan en ben jij een echte verbinder? Wil jij
jouw relevante skills in de strijd gooien om herinneringen voor het leven te
creëren? Dan zoeken wij jou!
Algemeen
Als vrijwilliger relatiebeheerder ben jij ons visitekaartje. Jij bezoekt bedrijven in
jouw regio en enthousiasmeert ze voor sponsoring of partnerschap.
In bijzondere gesprekken, geef jij daar op een warme, persoonlijke manier
invulling aan.
Aanvullende taken zijn:
✓ Je richt je op de ontwikkeling van je klantportfolio
✓ Bewerkstelligen en onderhouden van duurzame, wederkerige relaties
✓ Je houdt het CRM systeem bij met de gemaakte afspraken
Zijn wij een match?
Je belangrijkste competenties als vrijwilliger zijn:
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Vlotte babbel Ben jij iemand die door zijn/haar persoonlijkheid en
levenshouding mensen aan zich weet te binden, lekker kan babbelen op
een respectvolle manier.
Ondernemend je komt met initiatieven ten goede van onze stichting
Communicatie door je boodschap over te brengen in heldere en correcte
taal (spreken en schrijven).
Kwaliteitsgericht je haalt plezier uit het behalen van een goed resultaat
Digitale vaardigheden digitale geletterdheid is onmisbaar in de 21 eeuw. De
digitale snelweg is voor jou niet vreemd.
Verbondenheid en inzetbaar minimaal 1 dag(deel) per week. Je wil je
inzetten voor ons doel, vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend.
e

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 vanuit jouw regio te werken of vanuit 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 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.
✓ 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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