
Vacature Algemeen Bestuurslid

Binnen het bestuur zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid. Hierbij is je voornaamste
taak is het ondersteunen van de andere bestuursleden.
Een hele fijne beginnende positie om jezelf bekend te laten worden met een bestuursfunctie,
waarin je wordt ondersteund door je medebestuursleden.
Dus, wil je graag bestuurservaring opdoen, maar weet je nog niet wat je het meest aantrekt?
En, wil je graag in een divers en warm team samenwerken?
Dan is Algemeen Bestuurslid iets voor jou!

Taakomschrijving:
Als vliegende kiep heb je veel vrijheid in waar je graag zou willen bijspringen, we hebben
vier commissies waar je bij kan ondersteunen. Ideaal om te vinden waar je interesses liggen.
Daarnaast, zal je je ook bezighouden met de ledenwerving en hoe sv MUSA dit zo optimaal
mogelijk kan bevorderen.

Je profiel:
- Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
- Sterke communicatieve vaardigheden;
- Een professionele en gemotiveerde werkhouding
- Je bent in staat om je minimaal acht uur in de week in te zetten voor MUSA;
- Leergierigheid.

Wij bieden:
- 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;
- Een divers en ambitieus bestuur die je warm verwelkomt.

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 tot zondag 19 september 18:00 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 General Board member

Within the board we are looking for a general board member. Your main task is to support the
other board members.
A very nice starting position to introduce yourself to a board position, in which you are
supported by your fellow board members.
So, would you like to gain board experience, but don't know what attracts you most?
And, would you like to work in a diverse and enthusiastic team?
Then the General Board Member position is something for you!

Job description:
As a flying tipper you have a lot of freedom in where you would like to help, we have four
committees where you can support. Ideal for finding where your interests lie!
In addition, you will also be involved in the recruitment of members and how SV MUSA can
promote this as optimally as possible.

Your profile:
- A strong sense of responsibility;
- Strong communication skills;
- A professional and motivated work attitude;
- Inquisitiveness;
- You are able to commit yourself to MUSA at least eight hours a week.

We offer:
- Room for personal, academic and religious development;
- The ability to expand your network through the connections that are made;
- Growth opportunities within the association;
- A diverse and ambitious board that warmly welcomes you.

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 close on Sunday 19th of September at 18:00 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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