vacature
STICHTING WILD-KAMPEREN.NL

gezocht

bestuurssecretaris
Ben jij een buitenmens? Houd je van back to basic reizen? Wil je verblijven op unieke locaties en
anderen deelgenoot maken van jouw ervaring? Welkom! Stichting wild-kamperen.nl is opzoek
naar jou! Wij zijn een kleine en jonge organisatie waar je veel ruimte krijgt om jezelf verder te
ontwikkelen, zelf initiatief te nemen en in teamverband te werken aan de missie van de stichting.
Onze missie
Het is onze missie om actief te werken aan het behouden, versterken en ontwikkelen van
recreatieve mogelijkheden in de natuur, met bijzondere aandacht voor vrijkamperen. Daarbij gaan
wij uit van balans & draagkracht van mens, dier, natuur en landschap. Dit doen wij door het bieden
van inspiratie, het verstrekken van informatie, het geven van advies en het actief samenwerken
met partners. Wij gaan hierbij betrokken, verantwoord, respectvol en duurzaam te werk.
Het huidige bestuur bestaat uit 3 personen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van
stichting wild-kamperen.nl. Daarnaast werken we samen met een enthousiast team van
vrijwilligers. We hebben een concrete vacature openstaan, voor de functie van bestuurssecretaris.
Taken en werkzaamheden
- Plannen en organiseren van de bestuursoverleggen
- Notuleren van de bestuursoverleggen
- Zorg dragen voor officiële correspondentie van de Stichting
- Bijdragen aan gezamenlijke beleidsontwikkeling
- Bijdragen aan gezamenlijke content-creatie
- Bijdragen aan gezamelijke product -en locatiereviews
- Eigen creatieve of inspirerende ideeën
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Profiel
- Affiniteit met de werkzaamheden van de stichting
- Gemotiveerd, betrokken en verantwoordelijk
- Pro-actieve houding
- Enige kampeer-/reiservaring is een pre (geen must)
- Bereid om met enige regelmaat deel te nemen aan wildkampeer-weekenden en/of reizen
Wij vinden het belangrijk dat jij je maximaal kan ontwikkelen binnen onze stichting. Heb jij
bijzondere competenties die jij graag zou willen inzetten voor wild-kamperen.nl? Laat het ons
weten! We gaan het gesprek graag aan om tot een passende rolverdeling te komen.
Praktisch
- Tijdsinvestering in overleg, maar minimaal 4 uur per maand.
- De functie is onbezoldigd, onkostendeclaraties bespreekbaar.
Reageren
- De vacature staat voor onbepaalde tijd open totdat een geschikte kandidaat gevonden is.
- Reageren kan via info@wild-kamperen.nl ovv van vacature bestuurssecretaris.
- Op basis van de motivatiebrief worden kandidaten uitgenodigd.
Meer informatie?
Vragen over de vacature of over Stichting Wild-Kamperen.nl kunt u richten aan Mathieu Ogay,
voorzitter van wild-kamperen.nl. Mathieu@wild-kamperen.nl
Of kijk voor meer informatie en de kennismakingsvideo op www.wild-kamperen.nl/maak-kennismet-ons
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