Vacature Bestuurslid Secretaris en Vicevoorzitter
Het CNN is op zoek naar een secretaris en vicevoorzitter die het bestuur komt versterken.
Betreft: Vacature
Referentie: Bestuurslid Secretaris en Vicevoorzitter
Periode: 17 mei 2021 tot minimaal 1 september 2022
Datum: 21-04-2021
Sluiting: 07-05-2021
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat houdt de vacature in?
Als secretaris ben jij dé contactpersoon van Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN). Jij bent
verantwoordelijk voor alle algemene binnenkomende mail rondom Het CNN. Daarnaast bereid je vergaderingen
voor en maak je daarvoor de agenda’s. Je notuleert bij bestuursvergaderingen en Algemene Leden
Vergaderingen en stuurt de notulen naderhand naar de betrokkenen. Je bent ook verantwoordelijk voor Interne
Betrekkingen. Dat betekent dat je het ledenoverzicht beheert en contact onderhoudt met de leden. Vanuit je
functie als vicevoorzitter ondersteun je de voorzitter en neem je zijn of haar taken over bij diens afwezigheid.
Uiteraard ben je onderdeel van het hechte team van het bestuur en de organisatie van Het CNN in het algemeen.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ambitieus persoon die:
● Weet van doorpakken;
● Proactief ingesteld is;
● Bij voorkeur ervaring heeft met secretariële taken;
● Zich in kan zetten voor minimaal een periode van één jaar;
● Gemiddeld 4-6 uur per week beschikbaar is.
Wat bieden wij jou?
● Een goede aanvulling op jouw CV;
● Het opdoen van ervaring als secretaris van het bestuur;
● Een functie waarmee je in contact komt met criminologen en externe partijen;
● Een plekje binnen een leuke en snel groeiende organisatie;
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd om als secretaris aan de slag te gaan? Stuur dan jouw CV inclusief een motivatie voor 7
mei 2021 naar bestuur@hetcnn.nl. Voor vragen over deze vacature kun je ons bereiken door te mailen naar
info@hetcnn.nl. Het voeren van een sollicitatiegesprek met het bestuur maakt onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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