Vacature
Datum:
Functie:

4 januari 2021
Voorzitter MKB Noord
regio Friesland

VNO-NCW MKB Noord is de grootste ondernemersvereniging van Noord-Nederland. De vereniging
behartigt de belangen van bedrijven en ondernemers in het algemeen en van de aangesloten leden in
het bijzonder. De vereniging kent drie labels, VNO-NCW Noord, JNO en MKB Noord en heeft daarnaast
drie regio’s: Groningen, Friesland en Drenthe. Lees hier meer over de vereniging.
VNO-NCW MKB Noord heeft korte lijnen naar VNO-NCW Nederland en MKB Nederland in Den Haag
en Brussel.
We zijn op zoek naar een MKB-voorzitter in het regiobestuur Friesland.
Functieomschrijving
Als bestuurslid in regiobestuur Friesland van VNO – NCW MKB Noord ben je dé stem en het gezicht
van MKB ondernemers in jouw provincie. Jij weet wat er speelt, hebt een groot netwerk en je bent
een verenigingsmens.
In het regiobestuur zijn alle onderdelen van de vereniging vertegenwoordigd (VNO-NCW Noord,
MKB-Noord, JNO en het team). Ook maak je onderdeel uit van het noordelijke MKB-team. Dit team
bestaat uit de andere MKB-bestuursleden en MKB-managers.
Heb jij een visie op bijvoorbeeld de noordelijke arbeidsmarkt, infrastructuur, Retail sector of
toerisme? Als bestuurslid draag jij mede zorg voor de formulering van een visie en standpunten op
diverse beleidsterreinen en maak jij deze in samenwerking met het regioteam in Friesland kenbaar
aan regionale/lokale overheden, politici en andere voor de portefeuille relevante partijen.
Wij vragen een actieve inspanning voor het realiseren van de doelen en ambities van de vereniging.
Je hebt nauw contact met de medewerkers van VNO-NCW MKB Noord, jouw regiobestuur en ook
bestuursleden uit de andere regiobesturen. Verder fungeer je, zowel binnen als buiten de vereniging,
als aanjager en onderhoud je relevante relaties. Als bestuurslid haak je aan bij relevante (publiekprivate) initiatieven. Je vertegenwoordigt dan de vereniging én het Noord-Nederlandse bedrijfsleven.
Bestuurslid is een inspirerende functie. We verwachten een nauwe betrokkenheid bij onze MKBleden en actuele kennis van wat er speelt in binnen de ondernemerswereld in jouw regio en het
Noorden.
Bij deze functieomschrijving horen de volgende selectiecriteria:
Functie-eisen:
-

Gevestigd of woonachtig in Friesland
Bereidheid om je, onbezoldigd, in te zetten voor een optimaal ondernemersklimaat in NoordNederland en in Friesland in het bijzonder
In staat om eigen visie te vormen

-

Bereidheid om voldoende tijd beschikbaar te stellen
Resultaatgerichte instelling
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Aantoonbare maatschappelijke oriëntatie
Nauwe betrokkenheid in toerisme is een pré
Bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk zijn een pré
Lid van MKB Noord of bereid dit te worden bij aanvang van de functie
Actieve bijdrage aan groei en ledenbehoud van de vereniging

We bieden:
-

Een uitdagende bestuursfunctie in een dynamische vereniging
De mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan een optimaal ondernemersklimaat in het
Noorden
Toegang tot een groot en relevant netwerk in het Noorden en daarbuiten
Ondersteuning en een fijne samenwerking met het team van VNO-NCW MKB Noord

Voor informatie kan je contact opnemen met regiovoorzitter Friesland:
Sjoerd Galema, 06-29 07 31 86 of sjoerdgalema@gmail.com.
Geïnteresseerd?
Stuur dan voor 22 januari 2021 je CV met motivatiebrief naar waanders@vnoncw-mkbnoord.nl. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 27 januari 2021.

