
Vacature Commissielid Acquisitie

Wil jij je graag bezighouden met geldzaken? Kun je er samen met het team voor zorgen dat
MUSA slimme investeringen maakt en haar geld efficiënt benut?
En vind je het leuk om bedrijven/organisaties te benaderen voor samenwerkingen/
sponsors?
Wacht dan niet langer en solliciteer dan nu voor de commissie functie binnen de (nieuwe)
commissie: Acquisitie!

Taakomschrijving:
Als commissielid Acquisitie houd je je samen met je team bezig met het werven van
sponsorships, goed filteren voor welke organisaties en bedrijven MUSA iets kan betekenen
en vice versa (en met hen communiceren). Ook zal je als commissielid een plan opstellen
met je team over de jaarbegroting van sv MUSA en indiceren waar wij de focus op moeten
stellen. Dit is een nieuwe commissie en zeker een noodzakelijke voor een optimale
functionering en benutting van het financieel vermogen!

Je profiel:
- Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
- Sterke communicatieve vaardigheden;
- Een professionele en gemotiveerde werkhouding;
- Ervaring binnen iets gerelateerd aan geldzaken is een plus, niet een vereiste;
- Je bent in staat om je minimaal vier uur in de week in te zetten;
- Out-of-the-box thinking.

Wat bieden wij:
- Een unieke kans om je te ontplooien binnen het veld van geldzaken;
- Ruimte voor persoonlijke, academische en religieuze ontwikkeling;
- De mogelijkheid om je netwerk uit te breiden via de connecties die worden gemaakt;
- Doorgroeimogelijkheden binnen de vereniging.

Klinkt dit als iets voor jou? Meld je dan aan voor deze positie door de informatie hieronder in
te vullen en vergeet niet je cv en motivatiebrief bij te voegen!
Solliciteren kan t/m maandag 31 oktober tot 23:59 uur.
Mocht je nog vragen hebben, stuur ons dan gerust een berichtje via onze social media
kanalen of te mailen naar bestuur@svmusa.nl
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Vacancy Commission Acquisition

Would you like to handle money matters? Can you, together with the team, ensure that
MUSA makes smart investments and uses its money efficiently?
And do you like to approach companies/organizations for collaborations/sponsors?
Then don't wait any longer and apply now for the committee position within the (new)
committee: Acquisition!

Job description:
As an Acquisition committee member, you and your team are involved in recruiting
sponsorships, filtering for which organizations and companies MUSA can have added value
and vice versa (and communicating with them). As a committee member, you will also put
together a plan with your team about the annual budget of SV MUSA and indicate where we
should focus. This is a new commission and certainly a necessary one for optimal
functioning and utilization of financial assets!

Your profile:
- A strong sense of responsibility;
- Strong communication skills;
- A professional and motivated work attitude;
- Experience in anything related to money matters is a plus, not a requirement;
- You are able to commit to MUSA for at least four hours a week;
- Out of the box thinking.

What do we offer:
- A unique opportunity to develop within the field of money matters;
- Room for personal, academic and religious development;
- The ability to expand your network through the connections that are made;
- Growth opportunities within the association.

Does this sound like something for you? Then apply for this position by filling in the
information below and don't forget to enclose your CV and motivation letter!
Vacancies will close on Monday 31st of October at 23:59 o’clock.
If you have any questions, please send us a message via our social media channels or by
email to bestuur@svmusa.nl
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