VACATURE SECRETARIS (M/V)
Ben jij bestuurlijk sterk en wil jij Handicamp Outdoor helpen om het bestuur te ondersteunen in de
functie van secretaris? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Een enthousiaste, oplossingsgerichte spin in het web, die vanuit een verfrissende en moderne
visie meedenkt over hoe wij op de weg kunnen blijven, dat is wat wij in jou zoeken.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van strategie en beleid;
het aansturen van de vrijwilligers, zodat de uitvoering goed blijft verlopen; en voor het financiële
reilen en zeilen van Handicamp Outdoor.
De secretaris verantwoordelijk voor
Verzorgen in- en uitgaande post
Beheer adressenbestand vrijwilligers en gasten
Beheer archief
Opstellen van de agenda voor bestuursvergaderingen
Eventueel het notuleren van bestuursvergaderingen bij het ontbreken van een notulist
Wij zijn op zoek naar een teamplayer die met een helikopterview én inlevingsvermogen een
bijdrage kan leveren aan de continuïteit van Handicamp Outdoor. Je kunt goed communiceren
en gestructureerd werken.
Je maakt deel uit van het dagelijks en het algemeen bestuur, die elk 6 wekelijks vergaderen. Je
werkt mee aan het maken en uitvoeren van beleid en je participeert in projecten. Je bent
gedreven, oplossingsgericht en kan als geen ander organisatorisch meedenken in ons proces
richting de toekomst.
Handicamp Outdoor is een vrijwilligersorganisatie die al 30 jaar vakantiereizen organiseert voor
lichamelijk gehandicapten in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. Alle vrijwilligers die een steentje
bijdragen zijn het erover eens: “Het is zó mooi dat we met elkaar de reizen voor deze lichamelijk
gehandicapten kunnen waarmaken. Je krijgt er zoveel voor terug!”
Wil jij ook het Handicamp-gevoel ervaren en deze uitdaging aangaan als vrijwilliger bij
Handicamp Outdoor? Neem dan contact op via info@handicampoutdoor.nl onder vermelding
van sollicitatie secretaris.
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