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Weet jij de sfeer altijd op de juiste manier op de gevoelige plaat te leggen en zo 
een mooie reportage te maken en daarmee onbetaalbare herinneringen te 
creëren?  Dan zoeken wij jou!  
 

Algemeen 

Als gespecialiseerd en ervaren fotograaf breng je op respectvolle wijze de Blissi 
Special Day in beeld. Onopvallend aanwezig zorg je voor een blijvende 
herinnering.  
 

Aanvullende taken zijn: 
✓ Je beschikt over een professionele camera om de beste foto's te maken.  
✓ Na afloop van de Blissi Special Day bewerk je de foto's waar nodig en stuur 

je ze door naar de marketeer.  
✓ Je bent goed op de hoogte van de privacywetgeving en hanteert deze.  

 

Zijn wij een match? 

✓ Professioneel je beschikt over de juiste apparatuur voor het beste resultaat 
✓ Zelfstandig jij pakt zelfstandig en op een creatieve manier werkzaamheden 

op. 
✓ Flexibel inzetbaar, functioneert goed in teamverband, kunt omgaan met 

tijdsdruk en hebt een no-nonsense mentaliteit.  
✓ Communicatie door je boodschap over te brengen in heldere en correcte 

taal. Jouw Nederlands is perfect  
✓ Inzetbaar minimaal 1 à 2 fotoklussen per maand, onze voorkeur gaat uit 

naar actief betrokken vrijwilligers. 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 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. 
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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!  
 
Of vul het online formulier in 
 
Wij nemen contact met je op voor een oriëntatiegesprek, online of live op ons 
kantoor in Veenendaal.  
 

 

 
 
 
 

mailto:hr@blisstoshine.nl
https://blisstoshine.nl/vacatures/aanmelden-vrijwilliger/

