Vacature Bestuurslid (vrijwilliger)
Wil jij op een laagdrempelige manier bestuurservaring opdoen en/of houd je van
een goede combinatie van praktisch- en beleidsmatig werken? Heb je affiniteit met
jongeren of vrijwilligerswerk? Dan ben jij de bestuurder die wij zoeken!
Als bestuurder van Stichting jongerencentrum Number One zorg jij dat
professionele jongerenwerkers en jonge vrijwilligers niets ontbreekt om geweldige
activiteiten te organiseren. Daarnaast denk je na over de toekomst van de
stichting, speel je in op trends onder de jeugd en ben je in contact met belangrijke
partners uit het netwerk, de gemeente en de gemeentelijke politiek. Het bestuur
vergadert maandelijks en wordt gecontroleerd, maar ook zeker gecoacht, door de
Raad van Toezicht.
Verder wordt er minstens van je verwacht dat je variërend tussen de +- 2 à 5 uur
tijd hebt per week voor bestuurstaken. In de praktijk kan het zo uitpakken, dat je
soms een week snel via een paar e-mails whats’apps zaken afgehandeld hebt en in
de andere week een dagje bij het jongerencentrum langskomt en er gezellig de
hele middag of avond blijft kletsen en werken.
Wie zoeken wij? *
- Je hebt affiniteit met jongeren en/of vrijwilligerswerk.
- Je wilt graag wat doen voor de maatschappij.
Over Jongerencentrum Number One
Number One is dé plek voor jongeren uit Rosmalen. In- en rond het
jongerencentrum worden allerlei activiteiten georganiseerd voor en door de jeugd.
Het aanbod varieert flink. De jongeren worden, waar nodig, begeleid door
medewerkers van Welzijn Divers en ervaren vrijwilligers.
STUDIO ONE
In 2017 opende Number One de deuren van haar gloednieuwe trots 'Studio One'. Het
is een flexwerkplek voor creatieve en ondernemende jongeren. In deze ruimte wil
Number One de jongeren kennis laten maken met hedendaagse technologieën, in
deze ruimte faciliteert Number One in o.a. green screen, audio-studio, 3D-printer
en Virtual Reality.
Is dit jouw vrijwilligersfunctie?
Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer weten? Neem dan contact op
met secretariaat@jcnumberone.nl. Je CV en motivatiebrief zijn welkom maar niet
noodzakelijk!

