Gezocht secretaris Fok Adviescommissie Stabijhoun
In verband met vertrek van de huidige secretaris is de Stabijfac per 1-1-18 op zoek naar een
nieuwe secretaris. Het bestuur zoekt kandidaten voor deze vacature.
De inhoud van de functie:
• Ontvangen, verstrekken en toezien op het juist volgen van de procedure van het
aanvragen van fokadviezen door de NVSW leden.
• Opstellen en verspreiden onder de leden van de FAC van de maandelijkse
voortgangslijsten van de dek aanvragen.
• Samen met de voorzitter voorbereiden en opstellen van de agenda van de FACvergaderingen.
• Het notuleren van de FAC-vergaderingen en eventueel andere overleg bijeenkomsten.
• Meewerken aan het organiseren en uitvoeren van fokkersdagen, fokkersberaad en
andere activiteiten van de Stabijfac
• Contactpersoon van de FAC zijn en voeren van correspondentie binnen en buiten de
vereniging.
• Mede opstellen van het jaarverslag van de FAC voor de Algemene Leden
Vergadering.
• Voeren van het archief van de Fokadviescommissie.
Wat verwachten wij van een kandidaat:
Goede communicatieve eigenschappen, accuratesse, organisatietalent, goed kunnen delegeren,
goed kunnen samenwerken en stevig in de schoenen staan.
Voldoende tijd (tijdsbeslag is ongeveer 6 a 8 uur per week, soms meer, soms minder)
betrokkenheid bij de Stabijhoun en de ontwikkeling van het ras.
Wat bieden wij:
Een leuk team van gepassioneerd betrokken mensen, ondersteuning en hulp bij het inwerken.
Reiskostenvergoeding voor de activiteiten van de vereniging waar men uit hoofde van deze
functie aan deelneemt.
Meer informatie:
Algemene informatie over de FAC en haar opdracht kan men vinden op de website van de
NVSW onder: "vereniging" en dan doorklikken naar "Fokadviescommissie".
Onder "statuten en reglementen" vindt men meer gegevens over de werkwijze van de Fac.
Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter
van de Fokadviescommissie Stabijhoun, Hans van den Hoek, tel 06 57 55 85 08 of reageer via
de mail. 1hoek@planet.nl
Hoe kan men reageren: Uw interesse kunt u kenbaar maken via het bovenstaande mailadres.
De procedure:
Deze vacature wordt gepubliceerd op de website, in de digitale nieuwsbrief en het
verenigingsblad van de NVSW. U kunt reageren tot 1 december 2017.
De sollicitatiecommissie van de Fokadviescommissie Stabijhoun zal voor deze procedure
worden uitgebreid met de secretaris van het bestuur.
Geïnteresseerden wordt gevraagd om schriftelijk op deze vacature te reageren (motivatie en
CV).
De FAC zal u uitnodigen voor een gesprek na een eerste selectie van de reacties.
Uit de kandidaten wordt een keuze gemaakt en deze zal worden voorgelegd aan het bestuur
van de NVSW die de kandidaat formeel zal benoemen.

Intentie is de procedure eind december 2017 af te ronden.
Het spreekt voor zich dat vertrouwelijk met uw sollicitatie zal worden omgegaan.

