Stichting Eigenwijks, organisatie van samenwerkende wijkbewoners in Amsterdam Nieuw-West,
is op zoek naar een
Voorzitter
Eigenwijks is de grootste bewonersorganisatie in Amsterdam Nieuw-West. Met een netwerk van
honderden actieve bewoners, een bestuur van betrokken bewoners en een werkorganisatie van
34 medewerkers en tientallen vrijwilligers. Wij werken met bewoners als vertrekpunt aan sociaal
sterke en leefbare buurten.
Profiel
 Een verbindende persoonlijkheid;
 Heeft een visie op en affiniteit met de maatschappelijke rol van het werk- en buurtwerk en
in het bijzonder de rol en positie daarin van bewoners;
 Beschikt over bestuurlijke ervaring en deskundigheid;
 Is niet werkzaam bij de gemeente Amsterdam, in het stadsdeel werkzame
woningbouwcorporaties of anderszins een professionele organisatie met belangen binnen
het werkgebied van de stichting, die onverenigbaar kunnen zijn met bewonersbelangen;
 Is woonachtig in Amsterdam.
Specifieke taken









Is in staat tot samenbindend en efficiënt voorzitterschap bij de aansturing van
meningsvormende en besluitvormende processen;
Heeft gevoel voor of aantoonbare ervaring met de directe omgang met vrijwillige
belangenbehartigers en leden van actieve bewonersgroepen;
Heeft voldoende tijd beschikbaar (circa 1 dagdeel per week) voor het voorbereiden en
voorzitten van bestuursvergaderingen, het incidenteel bezoeken van activiteiten van
aangesloten groeperingen en het onderhouden van contacten met leden van het bestuur;
Heeft oog voor het belang van de diverse expertise van de leden van het Dagelijks
Bestuur en weet deze tot hun recht te laten komen in het functioneren van het bestuur.
Is een inspirerende gesprekspartner voor de directie en stuurt namens het Dagelijks
Bestuur deze aan op afstand;
Erkent het belang van besturen op afstand met gepaste betrokkenheid bij de
werkorganisatie;
Is ondersteunend voor de directie bij externe contacten op (politiek) bestuurlijk niveau;
Onderhoudt in samenspraak met de directie contacten op (politiek) bestuurlijk niveau.

Wij bieden




Een inspirerende werkomgeving in een voortdurend veranderend sociaal domein
Enthousiaste bestuursleden
Een passende vrijwilligersvergoeding

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken bij de Directie Assistent, mevrouw Samantha
Kroes, via samantha@eigenwijks.nl. Voor meer informatie kunt u ook met haar contact opnemen
via 020-3460673.
Uw CV en motivatiebrief kunt u insturen tot en met vrijdag 18 september 2020.
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