Vacature Lid Commissie Externe Betrekkingen
Het CNN is op zoek naar een commissielid dat de Commissie Externe
betrekkingen voor de duur van minimaal een jaar zal versterken.
Betreft:
Referentie:
Datum:
Sluiting:

Vacature
‘Lid Commissie Externe Betrekkingen’
1 Juli 2018
31 Augustus 2018

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat houdt de vacature in?
De Commissie externe betrekkingen is een nieuwe commissie binnen Het CNN. Gericht op
zowel de interne, als de externe sociale relaties van het netwerk. Je werkzaamheden
binnen deze commissie zijn heel uiteenlopend. Zo zal je je bezighouden met contact zoeken
en onderhouden met externe partijen. Het enthousiasmeren en informeren van personen
en partijen over Het CNN en waar dat voor staat is een erg belangrijke taak voor elk lid
van deze commissie.
Daarnaast wordt van jou als commissielid van het CNN verwacht dat je zo vaak mogelijk
aanwezig bent bij CNN-evenementen. Het kan ook gebeuren dat je opgeroepen wordt om
te komen helpen bij het opzetten van evenementen.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste criminoloog die:
•
•
•
•
•

Een echte netwerker is;
Proactief ingesteld is;
Communicatief vaardig is;
Van aanpakken weet;
Zich in kan zetten voor minimaal een periode van één jaar;
per week beschikbaar is.

Gemiddeld 4-8 uur

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

Een mooie aanvulling op jouw CV;
Het opdoen van ervaring als commissielid;
Het opdoen van ervaring met contact zoeken en onderhouden met verschillende
partijen en personen in het criminologische werkveld;
Het uitbreiden van jouw persoonlijke netwerk
Een plekje binnen een leuke en snel groeiende organisatie.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd om als Lid Commissie Externe betrekkingen aan de slag te gaan?
Stuur dan zo snel mogelijk jouw CV inclusief een motivatie naar info@hetcnn.nl. Voor
vragen over deze vacature kun je ons uiteraard ook bereiken via het bovenstaande
emailadres.
Het voeren van een sollicitatiegesprek maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het Criminologisch Netwerk Nederland
www.hetcnn.nl

