Wij zijn op zoek naar een Bestuurslid Voorlichting en Communicatie

Het bestuur van plusminus bestaat uit mensen die breed inzetbaar zijn, maar binnen het
bestuur ook een specialisatie hebben. We zijn nu op zoek naar een bestuurslid dat zich
toelegt op voorlichting en communicatie. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur
gaat de voorkeur uit naar een vrouw. De functie staat ook nadrukkelijk open voor jongeren
en voor kandidaten uit de kring van de naasten en betrokkenen.

Taken
- Maakt deel uit van het bestuur van de vereniging plusminus.
- Verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het voorlichting- en
communicatiebeleid zoals beschreven in het Beleidsplan 2018-2021 en het Jaarplan
2019. Beide documenten zijn te vinden op de website www.plusminus.nl.
- Prioriteit heeft het -samen met andere vrijwilligers- tot verdere bloei brengen van
onze digitale media zoals de website, de nieuwsbrief en sociale media tot een
aanstekelijk en informatief geheel.
- Werkt nauw samen met het bestuurslid fondsenwerving met het oog op goed
voorlichtingsmateriaal.
- Eindverantwoordelijk voor de organisatie van de landelijke kwartaalbijeenkomsten.
- Begeleiden en aansturen van een betaalde kracht die voor een deel
verantwoordelijkheid draagt voor communicatie en voorlichting.
Profielschets
- Affiniteit, kennis en ervaring op het gebied van voorlichting en communicatie
- Kan op strategisch niveau meedenken en -praten over het beleid van plusminus
- Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
- Organisatievermogen
- Teamspeler
- Affiniteit met mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten
- Bestuurservaring
Wat de functie verder meebrengt
Het bestuur vergadert ca. elf keer per jaar. Gevraag tijdsbeslag: gemiddeld een dag in de
week. De functie is onbezoldigd, maar reis- en andere onkosten worden vergoed.
Onderdeel van de procedure vormt een gesprek met een delegatie van het bestuur.
Aanstelling vindt in eerste instantie plaats als aspirant-bestuurslid. Dat biedt beide partijen
de mogelijkheid al doende te bekijken of sprake is van een match.
Belangstelling?
Neem dan contact op met de voorzitter Henk Matthijssen. E-mail: voorzitter@plusminus.nl
Bellen mag ook: 06 51979991

