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vs. 1.0

Stichting WerkVindenAlphen is een vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk, voor en door
werkzoekenden om samen de eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen
met als doel het vinden van een (nieuwe) baan, een betere baan of om als ZZPér aan de slag te gaan.
Wij bieden werkzoekenden een uitgebreid scala aan trajecten, workshops en individuele hulp bij het
solliciteren en netwerken, waarbij een speciale focus ligt bij het begeleiden van de 50+er.
Onze kernwaarden zijn mensgericht, integer en professioneel.
Wij zoeken:

Een voorzitter van het bestuur

die, als vrijwilliger, gedurende enkele dagdelen per week, leiding en richting kan geven aan het
bestuur en de bestuursvergaderingen, een bijdrage kan leveren aan onze missie, visie en het beleid
en een aanspreekpunt is binnen en buiten onze organisatie.
Taken
•
•
•
•
•
•

Zorgen dat de stichting goed functioneert in lijn met Statuten en andere Reglementen
Zorgdragen voor ontwikkeling, implementatie van visie, strategie en beleid
Implementeren van de nieuwe 50-plus strategie
‘Visitekaartje’, uitdragen en bevorderen van de zichtbaarheid en bekendheid van WVA
Voorbereiden, leiden en voorzitten van bestuursvergaderingen (’s avonds)
Stimuleren en bewaking van veranderingsprocessen

Kennis en kunde
• Ervaring in het aansturen van een groep, bij voorkeur een groep van vrijwilligers
• Kennis van of affiniteit met de arbeidsmarkt, bij voorkeur in de regio’
• Ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen
Competenties en vaardigheden
• Representatief, sociaal vaardig en legt makkelijk contacten
• Helikopterview en niet bang om soms in details te duiken
• Samenwerken en weet dingen gedaan te krijgen
• Verander vaardig en stimuleren van mensen
• Enthousiast, assertief, oplossingsgericht
Wij bieden
• Een wezenlijke bijdrage aan de arbeidsmarkt in Alphen aan de Rijn
• Het leveren van een maatschappelijk bijdrage
• Een uitdaging om met een gemotiveerd team, door middel van verandermanagement, de
weg naar de toekomst te begeleiden
• Prima ervaring kunnen opdoen bij besturen van een stichting
• Uitgebreid netwerk en prima contacten die er toe doen

