Vacature Bestuurslid HR
We zijn op zoek naar iemand die het bestuur van ETV Olympia komt versterken met kennis
en ervaring op het gebied van HR! Voel jij je betrokken bij ETV Olympia en wil je je als
bestuurslid inzetten om de HR-zaken binnen de vereniging op te pakken?
Wat doet het bestuur van ETV Olympia?
Het bestuur van ETV Olympia bestaat op dit moment uit vijf personen. Het Bestuur heeft
onder andere de volgende taken:
 Zichtbaarheid bij de leden creëren.
 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de vereniging
 Kansen voor de vereniging signaleren door externe ontwikkelingen te volgen
Wat verwachten wij van je?
Binnen de vereniging zijn trainers en assistenten actief, ook wel het ‘kader’ genoemd. Wij
zoeken iemand die de schakel vormt tussen het kader en het bestuur. Daaronder vallen de
volgende activiteiten:
 Opstellen en bewaken van (geldigheid) van contracten en opleidingen
 Evaluatiegesprekken met kaderleden en bestuursleden
 In overleg met technische commissie opleidingsbeleid vaststellen
 Werven en kennismakingsgesprekken mogelijk nieuw kader
 Klankbord/ 1e aanspreekpunt tussen kaderleden (trainers) bij problemen
Ervaring
We zoeken iemand die bijvoorbeeld beroepsmatig ervaring heeft met HR en zich graag als
vrijwilliger voor de vereniging wil inzetten. Daarbij zijn de volgende kwaliteiten van belang:





Je bent de schakel tussen het bestuur en het kader. Je kunt mensen ‘verbinden’ en
bouwt graag mee aan een goede samenwerking.
Je kunt binnen het bestuur adviseren over HR-zaken.
Een betrokken instelling om bij te dragen het verenigingsgevoel bij ETV Olympia.
Verder vooral enthousiasme, een ondernemende instelling en de ambitie om het team
van ETV Olympia optimaal te laten functioneren.

Interesse?
Neem dan zeker contact met ons op! Wil je meer informatie over de vereniging of het
bestuur? Reageer dan op onderstaand e-mailadres en wij nemen contact met je op.
Op de website www.etvolympia.nl vind je meer informatie over onze vereniging.
Contact:
Wil je meer informatie of heb je interesse? Stuur dan een reactie naar onze voorzitter Sven
de Loijer via voorzitter@etvolympia.nl

