Het bestuur van De Samaritaan, een interkerkelijke organisatie onder meer bekend van de
Actie4Kids zoekt per 1-9-2017, in verband met aftreden van de huidige leden

3 BESTUURSLEDEN
voorzitter, penningmeester, secretaris
Het betreft een kleine organisatie met een betaalde formatie van 1.8. Fte en ruim 1000 vrijlligers,
die een traject is ingegaan gericht op vernieuwen en groei van de organisatie. Ontwikkeling
van het aanbod, proﬁlering naar buiten en het structureel betrekken van de vrijwilligers bij de
ontwikkeling van beleid staan daarbij centraal.
Wij vragen
• Minimaal HBO denk- en werkniveau
• enthousiaste betrokken bestuursleden die bereid zijn om buiten de reguliere vergadering
te investeren in de organisatie, waar nodig ook in de uitvoering van beleid. Indicatie 15
uur per maand inclusief reguliere vergadering: tenminste 6 keer per jaar
• De christelijke signatuur van de organisatie onderschrijven en uitdragen
• Afﬁniteit met ontwikkelingshulp en zending
• Ervaring met ontwikkelings- en veranderingsporcessen van organisaties op strategisch-,
beleidsbepalend en –uitvoeringsniveau
• Goede balans weten te vinden tussen steunen en sturen
• Samenwerkingsbereidheid, mensgerichte en communicatieve vaardigheden
Speciﬁek voor de diverse functies
• Voorzitter: een inspirator met leidinggevende, coördinerende en ondersteunende
vaardigheden, het voeren van voortgangsgesprekken met de managers
• Secretaris: Plezier in pen en papier en een strucurerende en ordelijke werkwijze, het
onderzoeken van de mogelijkheden te komen tot een vereniging
• Penningmeester: Afﬁniteit met cijfers, ﬁnanciële kennis en ervaring, zowel strategisch als
beleidsmatig, het bewaken en optimaliseren van de boekhouding
Wij bieden
• Een buitengewoon gemotiveerde en gedreven groep vrijwilligers
• Een ondersteunend apparaat binnen de organisatie dat weliswaar qua omvang beperkt is,
maar qua inzet gedreven en gemotiveerd
• Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs: heer Luc Schmid
tel.003234545712 of mevrouw Nicole Senteur tel. 0650697019, of raadpleeg onze website:
www.desamaritaan.org.
Heeft u belangstelling?
Stuur ons vóór 01-08-2017 uw motivatie bij voorkeur per video (max 4 min) via you-tube: korte
gesproken voorstelling, al dan niet vergezeld van beeldmateriaal of een geschreven voorstelling
(max.A4) samen met een kort cv naar: nicolesenteur@ziggo.nl
Selectieprocedure
Een commissie bestaande uit 2 leden van het bestuur, de directeur en een extern adviseur
selecteren de kandidaten. De gesprekken zullen eind augustus gevoerd worden
We zien uit naar uw reactie.

