
 

Stichtingsmanager BedtimeStories  
BedtimeStories (BTS) zoekt een enthousiaste 
professional die de operationele spil in het web wil 
zijn van een ideële stichting, zowel op het gebied 
van projectmanagement als relatiemanagement. 
 
BedtimeStories wil door het voorlezen van literatuur door professionele acteurs 
bijdragen aan het welzijn van patiënten in ziekenhuizen, bewoners van zorginstellingen 
en cliënten van dagbestedingscentra. De komende twee jaar staan in het teken van de 
opschaling van de kernactiviteiten, die BTS aan het ontplooien is in de regio Den Haag 
en ook daarbuiten. 
Huidige organisatie en werkomgeving 
BedtimeStories wordt geleid door actrice en theatermaakster Guusje Eijbers. Voor de 
verdere uitbouw van de organisatie heeft zij ondersteuning nodig van een 
stichtingsmanager die grotendeels vanuit het BTS kantoor werkt.  
 
Vergoeding 
• 2 dagen per week (uitbreiding tot 3 dagen mogelijk) 
• Werktijden en salariëring (op freelance basis) in overleg 
• Proeftijd van 2 maanden/ Bereid zich 2 jaar aan de Stichting te verbinden 

Functie 
In deze functie bent u verantwoordelijk voor de volgende taken: 
• Projectmanagement: planning van voorleesprojecten in ziekenhuizen, zorginstellingen 

en dagbestedingscentra 
• Ondersteunen, sparren en samenwerken met directeur en bestuur 
• Onderhoud van contacten met ziekenhuizen, zorginstellingen, gemeenten en 

opbouwen van nieuwe relaties 
• Onderhoud en aansturing van de contacten met de acteurs en vrijwilligers (planning 

en coördinatie voorleessessies) 
• Ondersteuning fondsenwerver bij aandragen informatie en materiaal over de diverse 

projecten ten behoeve van fondsaanvragen 
 
Profiel 
• Minimaal tien jaar werkervaring in project management  
• Communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk 
• Accuraat, efficiënt en representatief 
• Ervaring met goede doelen, 
• Affiniteit met literatuur 
• Goede beheersing van administratieve vaardigheden (excel, word) 
• Doortastend  en volhardend karakter, stressbestendig 
• Neemt initiatief, inspirerend voor (werk)omgeving 
• Minimaal HBO-werk- en denkniveau 
• Het bezit van een rijbewijs en een auto heeft de voorkeur 
• Woont in Den Haag of omgeving 
 
Meer informatie over BedtimeStories is te vinden op www.bedtimestories.nl. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Guusje Eijbers : (070) 364 16 26. 
Motivatiebrief met cv voor 20 november 2017 naar: info@bedtimestories.nl 
Alleen gekwalificeerde kandidaten ontvangen een reactie. 


