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Bestuursvrijwilliger VIA vzw (m/v/x)
VIA vzw is op zoek naar extra leden om haar raad van bestuur te versterken. Misschien wel iets voor jou?
Je bepaalt mee het beleid en de richting van de organisatie, zowel praktisch als inhoudelijk. Het is daarnaast de taak van het
bestuur om zowel personeelszaken als financiële zaken op te volgen.
VIA organiseert interculturele en internationale uitwisselingen via vrijwilligerswerk en stimuleert actief burgerschap. Haar
activiteiten zijn gericht op mensen met uiteenlopende waarden, normen en achtergronden van alle leeftijden. Ze bevorderen het
wederzijds respect en verdraagzaamheid in de eigen omgeving en elders. VIA behoort tot de koepel SCI (Service Civil International http://www.sci.ngo/).

Taken

- Strategische beslissingen maken die de koers van de werking op een duurzame manier bepalen en die die binnen de visie passen.
- Maandelijkse vergadering ter opvolging van de dagelijkse werking en ontwikkeling van de organisatie.
- Jaarlijks organiseren van de algemene vergadering
- Wettelijke verplichtingen als werkgever nakomen
- Jaarlijks beleid vertalen naar een begroting

Functieprofiel

- Je bent bereid om maandelijks een bestuursvergadering bij te wonen in een van de grote Vlaamse steden.
- Je neemt initiatief.
- Je kan je vinden in de missie en visie van VIA.
- Je kan beleidsmatig, oplossingsgericht en resultaatgericht denken.
- Kennis van het internationaal vrijwilligerswerk en/of de werking van VIA is een pluspunt.
- Je hebt goede kennis van het Nederlands.
- Je kunt prioriteiten stellen.
- Je bent communicatief (mondeling en schriftelijk).

Wij bieden

- Terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.
- Een leerrijke ervaring.
- Een plaats in een warme organisatie met enthousiaste medewerkers en (bestuurs)vrijwilligers

Hoe solliciteren

- Stuur je CV en motivatiebrief naar vacature@viavzw.be t.a.v. Klaas Kelchtermans met als onderwerp ‘Sollicitatie
Bestuursmedewerker. Solliciteren kan tot en met 20 oktober 2018.
- Meer informatie? Mail naar vacature@viavzw.be of neem telefonisch contact op met Klaas Kelchtermans via 0494 07 32 34.
Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun taak. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, afkomst, handicap
of nationaliteit.

