VNO-NCW MKB Noord is de grootste
ondernemersorganisatie van NoordNederland. VNO-NCW MKB Noord is een
zelfstandige vereniging met korte lijnen
naar VNO-NCW en MKB Nederland in Den
Haag en in Brussel. In het bestuur van
VNO-NCW MKB Friesland wordt per
01.01.2018 de volgende functie vacant:
Bestuurslid ‘Agrofood’

Als bestuurslid “agrofood” in het regiobestuur Friesland bent u verantwoordelijk voor het
behartigen van de belangen van de leden van VNO-NCW MKB Friesland in dit
aandachtsgebied. U draagt mede zorg voor de formulering van een visie en van
standpunten op het betreffende beleidsterrein. Daarnaast maakt u deze standpunten in
samenwerking met de regiomanager in Friesland, kenbaar aan regionale/lokale
overheden, politici en andere voor de portefeuille relevante partijen.
Wij vragen uw actieve inspanning gericht op de realisatie van de doelen/ambities van de
vereniging op uw eigen aandachtsgebied te bewerkstelligen. Daartoe onderhoudt u nauw
contact met de bureauorganisatie VNO-NCW MKB Noord, het Friese regiobestuur en met
bestuursleden uit de andere regiobesturen. Binnen het eigen regiobestuur bent u
aanspreekpunt op de portefeuille agrofood. Verder fungeert u, zowel binnen als buiten de
vereniging, als aanjager en onderhoudt u de voor de portefeuille relevante relaties.
Vanuit uw rol als bestuurslid haakt u aan bij relevante (publiek-private) initiatieven
waarbij u de vereniging én het Noord-Nederlandse bedrijfsleven vertegenwoordigd.
De functie van bestuurslid van VNO-NCW MKB Friesland is inspirerend. Van het
bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij betrokken is, weet wat er speelt in de
ondernemerswereld en op het eigen beleidsterrein. Het bestuurslid is op het betreffende
aandachtsgebied het gezicht van de vereniging in de regio. Dit resulteert in de volgende
selectiecriteria:
Functie-eisen
- Lid van VNO-NCW Noord
- Gevestigd of woonachtig in de provincie Friesland
- Bereidheid om zich, onbezoldigd, in te zetten voor een optimaal
ondernemersklimaat in Noord-Nederland en in Friesland in het bijzonder
- Is actief op directieniveau en representeert een organisatie met >50 FTE
- Aantoonbare affiniteit met de vacante portefeuille
- In staat om eigen visie te vormen op de betreffende portefeuille
- Bereidheid om voldoende tijd beschikbaar te stellen
- Resultaatgerichte instelling
- Kan goed samenwerken
- Uitstekende communicatieve vaardigheden
- Aantoonbare maatschappelijke oriëntatie
- (Bestuurlijke) ervaring en een relevant netwerk zijn een pre
Geboden wordt:
- Een uitdagende bestuursfunctie in een dynamische vereniging
- De mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan een optimaal
ondernemersklimaat in Friesland
- Toegang tot een groot en relevant netwerk
- Professionele ondersteuning door het bureau van VNO-NCW MKB Noord

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Friese voorzitter Sjoerd Galema (06 290
73 186) of met de regiomanager Friesland Johan Spijksma (06 835 96 798)
Uw sollicitatie kunt u per mail vóór vrijdag 23 juni 2017 richten aan:
Sjoerd Galema, voorzitter VNO-NCW MKB Friesland, p/a. spijksma@vnoncwmkbnoord.nl.

