ELK KIND OP VAKANTIE
JONGEREN ONTWIKKELEN VOOR EEN BETERE SAMENLEVING
VERLEG JE GRENZEN

YMCA Nederland biedt een plek aan jongeren waar zij zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen.
Door de gedreven inzet van jongeren zelf, vrijwilligers en medewerkers bezorgen wij onze doelgroep een leuke tijd.
Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie. Op deze manier
levert de YMCA een bijdrage aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.
De YMCA zit in 119 landen met 58 miljoen aangesloten leden.

YMCA NEDERLAND ZOEKT VICEVOORZITTER (M/V)*
Word jij gelukkig van het werken met en voor jonge mensen die zich ontwikkelen vanuit betekenisvolle waarden?
Heb jij de skills om met ons aan de weg te timmeren met vernieuwend jeugdwerk, bijzondere vakanties en interessante
(inter)nationale contacten en uitwisselingen? Dan zoeken wij jou!
Wat ga je bij ons doen?
Als bestuurslid bij de YMCA draag je zorg voor de ontwikkeling en de uitvoering van het (meerjarige) beleid van de
vereniging. Je werkt nauw samen met de Algemeen Secretaris en de andere bestuursleden, die allen op onderdelen
verantwoordelijk en inhoudsexpert zijn. Je bent aanspreekpunt voor je eigen portefeuille, bijvoorbeeld jeugdwerk,
HR of vakanties en samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestuur.
Met een duidelijke visie op jeugdwerk en organisatie, maak je een vertaling naar de mogelijkheden en doelen van
de vereniging en weet je acties in gang te brengen.
Wie zoeken wij?
• Een enthousiast persoon die wil meewerken aan de toekomst van YMCA Nederland.
• Je kunt goed communiceren en sparren en presenteert je visie op een positief kritische wijze.
• Met jouw empathie en overtuigingskracht kun je mensen voor je winnen.
• Je hebt ervaring met jeugdwerk/vakanties van de YMCA.
• Je hebt interesse in het maken van beleid voor de brede YMCA organisatie.
Wat bieden wij jou?
• Werken met een leuk team waarin we elkaars talenten versterken!
• Deze functie behelst ongeveer 80 uur per jaar (inclusief de vergaderingen).
• Jaarlijkse dag met de collega bestuurders.
• Bestuursvergoeding van € 500,-.
Solliciteren
Meer informatie over deze functie? Of direct solliciteren d.m.v. een motivatiebrief en CV? Mail dan naar dhr. Robèrt Feith,
algemeen secretaris Vereniging YMCA robert.feith@ymca.nl of bel (035-666 87 00).
Meer informatie over de YMCA kunt u vinden op www.ymca.nl

*met het oog op diversiteit binnen het bestuur is er een sterke voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat

