Voorzitter Bestuur VBA
Plaats in de organisatie
Bij Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) werken ongeveer 400 vrijwilligers. VBA is 1 van de meer
dan 160 voedselbanken in Nederland die lid zijn van de Vereniging Voedselbank Nederland. Wekelijks
ontvangen zo’n 1300 gezinnen via VBA een voedselpakket. VBA groeit toe naar een
organisatiestructuur met een Directie/Management Team voor de operatie (regionaal
distributiecentrum, kantoor en voedselbank Amsterdam – intake en uitgifte) en het Bestuur ter
ondersteuning. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en (op termijn) 2
algemeen bestuursleden met ieder een eigen aandachtsgebied.
Voor het Stichting Bestuur van VBA zijn wij op zoek naar een Voorzitter (gemiddeld 8 uur per
maand).
Taken en verantwoordelijkheden
 Verantwoordelijk voor het activeren en stimuleren van de stichting.
 Geeft op een inspirerende wijze leiding aan het bestuur.
 Geeft de visie en het beleid van de stichting vorm en draagt dit uit.
 Zit bestuursvergaderingen voor en bepaalt samen met de secretaris de agenda.
 Ziet toe op de navolging van statuten, huishoudelijk regelement, de besluiten van het bestuur
en overige regels en bepalingen.
 Onderhoudt interne en externe contacten en heeft een ambassadeursrol.
 Heeft een signalerende functie en draagt indien nodig oplossingen aan.
 Bewerkstelligt en stimuleert een goede communicatie tussen vrijwilligers.
 Is liaison vanuit het Bestuur naar het MT.
Bevoegdheden
Zelfstandig uitvoering geven aan taken die onder de verantwoordelijkheden van de voorzitter vallen.
Functie criteria
 HBO/Academisch werk en denkniveau.
 Ruime relevante leidinggevende werkervaring (managerial, bestuurlijk).
 Heeft een groot netwerk in de commerciële en/of publieke sector
 Goede communicatieve vaardigheden.
 Besluitvaardig, helicopterview.
 Gevoel voor verhoudingen binnen een vrijwilligersorganisatie.
 Inlevingsvermogen en tact.
 Positief en gedreven.
 Verbindend en sensitief.

Wil jij meehelpen armoede te bestrijden en voedselverspilling tegen te gaan én herken jij je in
bovenstaand functieprofiel dan nodigen wij je van harte uit om je motivatie en cv voor 10 april te
mailen naar HR@voedselbank.org

