Wij zijn op zoek naar een

Secretaris
Stichting Present Noordwest Friesland is makelaar in maatschappelijke betrokkenheid. We zijn een
dynamische stichting met een klein operationeel team van 2 professionals en een grote groep
enthousiaste vrijwilligers. Wij geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en
de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel
mensen echter (te) groot. Present is de brug, de verbindende schakel om mensen die iets te bieden
hebben en mensen die daarmee geholpen worden met elkaar te verbinden. Wil jij meehelpen om
een beweging in Harlingen en de Waadhoeke op gang te brengen waarbij meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien?

De functie:
Als secretaris van Stichting Present Noordwest Friesland ben je verantwoordelijk voor de
bestuursadministratie van de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van de
stichting, de financiën, visie en beleid, de interne organisatie en het werkgeverschap. Het bestuur
stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast (wat opgesteld is door de coördinator), toetst de
uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij, en fungeert als klankbord en ondersteuning voor de
coördinator bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligers bijeenkomsten. Het bestuur
vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De taakbelasting is gemiddeld 6 uren per maand.

Taken:
•
•
•
•

Verslaglegging van de vergaderingen
Behandeling van post en het beheer van de bestuur administratie
Adviseren van en meedenken met het coördinatieteam
Uitvoeren gezamenlijk project bestuur/operationeel team

Profiel:
•
•
•
•
•
•

Je bent maatschappelijk betrokken en ondernemend.
Je deelt de visie van Present en bent gemotiveerd om Present te ontwikkelen.
Je vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn.
Je houdt van secuur en zorgvuldig werk.
Je hebt affiniteit met schriftelijke communicatie.
Woonachtig in Harlingen of de regio Waadhoeke

Wat bieden we?
•
•
•
•
•

Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken en
groeiende organisatie
Een deskundig, bijzonder inventief en zeer enthousiast team coördinatoren
Een enthousiast team bestuursleden met ervaring
De mogelijkheid om, samen met het bestuur, zelf ook iemand te helpen met ons jaarlijks
present project
Ondersteuning en trainingen voor bestuursleden vanuit Stichting Present Nederland en
andere stichtingen Present.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur
Gert Hegge via info@presentnwf.nl o.v.v. vacature bestuur. We gaan graag met je in gesprek.

