Vacature
Directeur NVVK (36 uur)
De NVVK zoekt voor haar Verenigingsbureau een krachtige, ondernemende directeur, die op
constructieve wijze met de NVVK-leden en de bureaumedewerkers ervoor zorgt dat de NVVK haar
rol in de maatschappij optimaal kan blijven invullen.
Functie
U bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Verenigingsbureau, zowel
organisatorisch als financieel voor de gehele NVVK. Het Verenigingsbureau bestaat uit 8
medewerkers, variërend van WO, HBO en MBO-geschoold;
U legt verantwoordelijkheid af aan het Bestuur van de NVVK;
U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische doelstellingen van de NVVK;
U bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en invulling van de ALV- en
Bestuursvergaderingen en de uitvoering van de Innovatie- en Kernteams;
U vertegenwoordigt de NVVK in de externe, landelijke contacten en in functies die
voortvloeien uit de rol als directeur;
U verzorgt, in afstemming met de voorzitter, externe profileringstaken;
U onderhoudt samen met de bureaumedewerkers structureel de relatie met de NVVK-leden.
Profiel
U bent een doorgewinterde manager, die zijn medewerkers in hun kracht zet en zorgt voor
een goede prioritering in werkzaamheden;
U heeft ervaring met projectmatig werken en het aansturen daarvan;
U bent een goede sparringpartner voor zowel het Bestuur als de bureaumedewerkers;
U durft stelling te nemen en gaat uitdagingen niet uit de weg;
U bent een netwerker in hart en nieren, zowel in het opbouwen als het onderhouden van uw
netwerk;
U heeft inzicht in en gevoel voor politieke verhoudingen;
U beschikt over een gezonde dosis humor en voldoende relativeringsvermogen;
U heeft een academisch werk- en denkniveau.
De NVVK
De NVVK is de vereniging voor schuldhulpverlening, beschermingsbewind en sociaal bankieren.
De NVVK-leden zijn organisaties van professionals die mensen helpen om schulden te
voorkomen, beheersbaar te maken en/of op te lossen. Dit wordt gedaan vanuit het belang van
schuldenaren, zowel particulieren als ondernemers, zonder de belangen van andere partijen uit het
oog te verliezen. Kijk voor meer informatie op www.nvvk.eu.
Aanbod
Een contract voor 36 uur;
Salarisindicatie: maximaal € 5.984,- bruto per maand, de functie wordt momenteel opnieuw
gewaardeerd;
Een eindejaarsuitkering;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Meer informatie en procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Gosman-Nolen, officemanager, via het
mobiele nummer 06 – 55 12 10 36. U wordt teruggebeld door de voorzitter, Marco Florijn, of de
secretaris, Annelies Kleve. Of kijk op onze website www.nvvk.eu.
Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan uw motivatie en CV vóór 8 januari 2018 naar
info@nvvk.eu aan Annelies Kleve. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op dinsdag 16
januari 2018 op het Verenigingsbureau in Utrecht. Daarna volgt een tweede ronde op donderdag
25 januari 2018. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

