
 

GEZOCHT: Social Media Topper 
 
Feestjes! Daar draait het bij ons om. Wij maken kinderfeestjes mogelijk voor kinderen, die in 

Nederland, opgroeien in armoede. We brengen verjaardagsgeluk voor kind en gezin. 

Waarom?  

 

 Ieder kind verdient het om uit te kijken naar zijn of haar verjaardag- en kinderfeestje  

 Ieder kind verdient het om af en toe in het zonnetje te staan 

 Ieder kind wil leuke dingen met eigen vriendjes meemaken 

 Ieder kind wil ook wel een keer leuke cadeautjes krijgen  

 

Want opgroeien met weinig financiële middelen mag geen verjaardagsverdriet betekenen.  

 

Met veel enthousiaste vrijwilligers zetten wij ons hiervoor in.  

Onze FeestFabriek is er klaar voor om op te schalen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar 

uitbreiding, naar een echte social media expert.  

 

Je missie? Meer likes, friends, aandacht én donateurs, met als ultiem doel dat ieder kind in 

armoede een onvergetelijke verjaardag krijgt.  

 

Wie jij bent?  

 Jij hebt een brok aan ervaring in een soortgelijke functie. 

 Socials kennen voor jou geen geheimen: je bent op de hoogte van de laatste trends, do’s 

en don’ts. 

 Jij weet hoe je de stichting op een creatieve wijze op de kaart kan zetten via social media.  

 Je staat te springen om je maatschappelijk in te zetten. 

 Jij vindt dat elk jarig kind een feestje met vriendjes moet kunnen vieren. 

 
Wat ga je doen? 

 Jij beheert de verschillende profielen (o.a. Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn) van de 

stichting. 

 Je denkt mee over hoe we onze volgers beter kunnen bereiken en de aandacht online 

kunnen vergroten. 

 Je bent verantwoordelijk voor het bedenken, ontwikkelen en plaatsen van social media 

content. Natuurlijk leveren je collega vrijwilligers je graag content over actuele zaken binnen 

de stichting. 

 

Wat wij je bieden?  

 Een super gemotiveerd team met collega’s die elkaar aanvullen, uitdagen en inspireren. 

 Deze uitdagende functie op vrijwillige basis.  

 De kans om met ons te werken aan het fundament van de stichting en haar activiteiten.  

 Kennis delen en leren van elkaars vaardigheden. 

 Periodieke evenementen met het enthousiaste team.  

 



Bovenal maak je je samen met ons hard voor het verjaardagsgeluk van ieder kind!  

 

Word jij blij van deze vacature, ben jij wie we zoeken? Stuur je (creatieve) motivatie & CV 

naar info@uitgesteldekinderfeestjes.nl 

 

Wil je eerst meer informatie over dit profiel, bel dan gerust met +31 (0)630849896  

 

Wij kijken uit naar je reactie!  

 

Feestelijke groet,  

 

Team StUK  

www.uitgesteldekinderfeestjes.nl  

 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature mag, maar dan wel, als je als partner iets voor ons wilt 

betekenen.  
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