VACATURE
Algemeen bestuurslid/coördinator vrijwilligers
Omschrijving
Eén van de taken van het bestuur is het aansturen en ondersteunen van de organisatie en
het omzetten van besluiten in acties, daarbij geholpen door een grote groep vrijwilligers.
Onze vereniging is op zoek naar iemand die alle daarbij horende processen binnen de
vereniging bewaakt en meehelpt uitvoeren.
COC Zwolle is een vereniging die een algemeen belang dient, met als doel het streven naar
een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie.
Het werkgebied omvat 23 gemeenten in de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland en
Overijssel.

Taken algemeen bestuurslid/vrijwilligerscoördinator
●
●
●
●
●
●
●
●

Geeft samen met de vrijwilligers en coördinatoren van de werkgroepen uitvoering
aan de werkplannen;
Levert vanuit de bestuursfunctie een belangrijke bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van de vereniging
Opmaken en schrijven van vacatures
Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers
Bijhouden van de vrijwilligersadministratie
Communicatie naar en met huidige vrijwilligers
Adviseren van het bestuur en ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
Organiseren bijeenkomsten voor vrijwilligers o.a. de jaarlijkse Vrijwilligersdag

Jouw profiel
●
●
●
●
●

Affiniteit met de doelgroepen van COC Zwolle
Je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van COC Zwolle
Netwerker
Betrouwbaar, nauwkeurig en toegewijd
Goede sociale en communicatieve vaardigheden
● Enthousiast en leergierig
● Teamplayer
● Beschikbaar voor vergaderingen en sollicitatiegesprekken
In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.

Tijdsinvestering en onkosten
Deze bestuursfunctie kost plusminus 2 á 4 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te
delen. Als algemeen bestuurslid ben je wel beschikbaar voor de noodzakelijke
vergaderingen en bijeenkomsten. Het algemeen bestuurslid wordt in functie gekozen door
de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. Reis- en onkosten worden vergoed
volgens de onkostenregeling van de vereniging.

Interesse?
Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met
jou. Stuur je motivatie uiterlijk 4 juni 2021 naar info@coczwolle.nl, dan nemen we zo spoedig
mogelijk contact met je op.

