Vacature algemeen bestuurslid GroenLinks Alkmaar (2x)
GroenLinks is groter dan ooit. Onze beweging groeit. We zijn op zoek naar twee algemeen
bestuursleden die het nieuwe bestuur van GroenLinks Alkmaar komen versterken.
Wat doe je?
De belangrijkste taken van het afdelingsbestuur zijn:
• Het voeren van het dagelijks bestuur van de afdeling
• Politieke meningsvorming, organiseren en faciliteren van het debat en de standpuntbepaling
door de leden
• Scouten en ontwikkelen van politiek talent
Wat vragen wij?
Uitgangspunt is dat het bestuur van de afdeling een afspiegeling is van de diversiteit binnen
GroenLinks. Ieder bestuurslid dient ten minste te beschikken over de volgende eigenschappen en/of
vaardigheden:
• Om kunnen gaan met / respect hebben voor andere meningen en opvattingen, gericht op
samenwerking
• Integriteit (bijvoorbeeld omgaan met vertrouwelijke informatie, omgaan met afdelingsgeld)
• Organisatorische betrouwbaarheid (afspraken nakomen).
Daarnaast is het wenselijk dat de algemene bestuursleden in meer of mindere mate beschikken over
een of meer van de volgende eigenschappen en/of vaardigheden:
• Wortels in/goede contacten hebben met diverse ‘verwante’ organisaties in de gemeente
Alkmaar
• In staat zijn leden en vrijwilligers te motiveren en activeren
Van bestuursleden wordt flexibele inzetbaarheid gevraagd en beschikbaarheid van ten minste één
dagdeel in de week tot en met juni 2020.
Wat bieden wij?
• Kans om GroenLinks Alkmaar mede vorm te geven en te versterken
• Een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen
• Een plek in een bestuur met gemotiveerde bestuursgenoten
• Een mogelijkheid om jouw netwerk binnen GroenLinks uit te bouwen
• Een mogelijkheid om te training te volgen op het Landelijk Bureau van GroenLinks en te leren
van bestuursleden van andere afdelingen
Je kunt solliciteren door je cv en motivatie te sturen naar secretaris@groenlinksalkmaar.nl. Dit
kan tot 21 september 2018. De gesprekken vinden begin oktober plaats.
Vragen? Stuur dan een mailtje naar secretaris@groenlinksalkmaar.nl.

