Vanwege het volmaken van de bestuurstermijn zijn we voor Christ’s Hope Nederland op
zoek naar een kandidaat voor de volgende (vrijwilligers-)functie:

Bestuurssecretaris
Christ’s Hope International is een christelijke organisatie die zich, geïnspireerd door Jacobus
1:27, inzet voor zeer kwetsbare kinderen in Afrika. Hun leven is kwetsbaar, ze missen de
broodnodige medische en sociale zorg. Christ’s Hope biedt hun hoop op een betere
toekomst!
Heb jij bestuurlijke ervaring en affiniteit met secretariaat of juridische zaken? Dan vormt
deze functie misschien een uitdaging voor jou op dit moment in je leven! Je gaat samen met
de andere bestuursleden de grote lijnen uitzetten en bewaken voor het kleine team
professionals en vrijwilligers.
Jouw profiel:
● Passie: het lot van weeskinderen in Afrika gaat je aan het hart en je ziet jouw inzet als
een bijdrage aan hun toekomst;
● Nauwgezet: je bent stipt en nauwkeurig en hebt ervaring of sterke affiniteit met
secretariële, notariële en/of juridische zaken;
● Samenwerken: je vindt het fijn om met jouw kwaliteiten een aanvulling te vormen op het
team, om samen doelen te stellen en te bereiken;
● Delen: je bent bereid je kennis, invloed en netwerk in te zetten ten gunste van de
doelstelling van Christ’s Hope.
● Je hebt een gezonde ambitie, bent leergierig, doel- en oplossingsgericht en staat open
voor feedback
Jouw rol:
Binnen het bestuur vervul jij de rol van secretaris en ben je verantwoordelijk voor:
● Plannen van de bestuursvergaderingen (minimaal 5x per jaar)
● Het voorbereiden van de bestuursvergaderingen (oa. agenda opstellen / rondsturen van
de stukken)
● Notuleren van de vergaderingen
● Relevante informatie delen met het gehele bestuur
● De externe communicatie van het bestuur
● Up-to-date houden van het rooster van aftreden
● Het archief met oa de getekende notulen en andere getekende bestuursdocumenten

Ons aanbod:
In deze functie krijg je een betekenisvolle uitdaging.

Reageren?:
Ben je geïnteresseerd in deze uitdaging? Stuur dan een sollicitatiebrief en je cv naar
info@christshope.nl. Heb je vooraf nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter van
het bestuur, dhr. Ron de Rover, 06-15025105.

