Vacature

Lid Raad van Toezicht
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
Omdat een van onze leden aftreedt, zoeken wij een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De RvT bestaat op dit moment uit drie leden. Gezamenlijk houden wij toezicht op de
realisatie van de doelen, missie, bedrijfsvoering en continuïteit van SWS. Wij geven
gevraagd en ongevraagd advies en zijn werkgever en klankbord voor de Manager Welzijn.
Functie
Bij voorkeur zien wij de diversiteit van Sliedrecht terug in de samenstelling van de RvT.
Daarnaast onderschrijft het nieuwe lid de missie en het beleid van SWS en herkent zich in de
onderstaande kenmerken of vaardigheden:
•
•
•
•
•
•

heeft een duidelijke visie op de ontwikkelingen van het sociaal domein en de positie
van het welzijnswerk hierin;
heeft kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen
en om klankbord voor het bestuur te kunnen zijn;
woont in Sliedrecht en heeft voor de functie relevante contacten;
heeft een goed ontwikkelde “maatschappelijke antenne” en heeft daardoor voeling
met wat er in Sliedrecht en de regio leeft;
is communicatief vaardig en gericht op samenwerking;
heeft bij voorkeur aantoonbare bestuurlijke ervaring en kennis van bedrijfs- en
innovatieprocessen.

De RvT vergadert minimaal viermaal per jaar en de inzet is op vrijwillige basis.
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
SWS is sterk gericht op samenwerking, verbinding en ontwikkeling en bestaat uit vrijwilligers
en professionals met verschillende achtergronden, kennis en ervaring. De medewerkers
kenmerken zich door hun ondernemende en proactieve houding richting bewoners én
opdrachtgevers.

Selectieproces en informatie
Het selectieproces bestaat uit de volgende stappen:
• selectie van kandidaten;
• gesprekken met een selectiecommissie;
• referentieonderzoek;
• benoeming door Raad van Toezicht.
Als je meer wilt weten over deze functie kun je contact opnemen met de voorzitter van de
RvT, Gerard de Haan, telefoon 06-53 387 454.
Solliciteren
Ben je enthousiast voor deze functie? Stuur dan jouw motivatiebrief en je CV vóór 21
november a.s. naar: Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, t.a.v. Raad van Toezicht,
Bonkelaarplein 7, 3363 EL SLIEDRECHT .

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) is een brede welzijnsinstelling die inwoners
ondersteunt bij het maatschappelijk functioneren op tal van terreinen. Samen met andere
organisaties wordt dit in en vanuit Het Bonkelaarhuis georganiseerd.
Het Bonkelaarhuis is hét startpunt voor vragen op het gebied van Jeugd & Gezinshulp, Zorg
& Welzijn en Werk & Inkomen. Diverse organisaties werken in dit huis intensief samen.

