VACATURE BESTUURSLID
In verband met het periodiek aftreden van
een bestuurslid zijn wij op zoek naar een
enthousiast bestuurslid met talent voor
communicatie en fondsenwerving.
Over Vrienden van van Abrona
Vrienden van Abrona wil, vanuit haar eigen doelstelling en mogelijkheden, een bijdrage leveren aan de realisatie
van de visie van Abrona. Vrienden van Abrona ondersteunt de cliënten van Abrona, waar mogelijk en gewenst,
vanuit een warme vriendschap, met enthousiasme, organisatiekracht en financiële middelen.
Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een enthousiast bestuurslid die affiniteit heeft met de gehandicaptenzorg. Professionele
ervaring op het vlak van communicatie en fondsenwerving kunnen we goed gebruiken. We zoeken iemand
die creatief mee kan denken, en die ideeën en plannen weet te vertalen naar concrete projecten en acties
Omdat we de verbinding tussen Abrona en de samenleving zo belangrijk vinden, is het een pré als je goed
thuis bent in de regio waarin Abrona werkt. Herken je jezelf in deze beschrijving en word je er enthousiast van?
Dan willen we graag van je horen!
We verwachten dat je beschikbaar bent voor de bestuursvergaderingen (4 à 5 keer per jaar) en dat je op het
gebied van communicatie en marketing wilt functioneren als sparring-partner voor onze fondsenwerver.
We kunnen je kennis goed gebruiken voor het:
• Ontwikkelen van aanpak voor lokale marketing en fondsenwerving voor locaties van Abrona
• Meedenken in de ontwikkeling van een stabiele donateursbasis
• Meebouwen aan relaties met bedrijven/netwerken in de regio t.b.v. actieve inzet voor de Vrienden van Abrona
• Bijdragen aan bekendheid van Vrienden van Abrona onder medewerkers van Abrona
Interesse?
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar vrienden@abrona.nl. Kijk ook
voor meer informatie op onze website: www.vriendenvanabrona.nl Reageren kan t/m 17 december 2018. In
overleg met het bestuur zullen er kennismakingsgesprekken worden gepland
Abrona biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke
beperking in de provincie Utrecht. Speerpunt van Abrona
is werken aan de kwaliteit van zorg vanuit eigen kracht en
mogelijkheden van de client.
BEKIJK DE FILM: WIJ DOEN MEE!

