VACATURE
Stichting Vita Nova zet zich in voor de strijd tegen mensenhandel in Tsjechië.
Onze jonge, groeiende stichting is op zoek naar een algemeen bestuurslid dat
zitting wil nemen in het bestuur en verantwoordelijkheid wil dragen voor:

COMMUNICATIE
Over Stichting Vita Nova
Stichting Vita Nova is een Nederlandse stichting die werkzaam is in Tsjechië.
We zijn een jonge organisatie en werken op basis van christelijke waarden. De
stichting bereidt zich voor op het openen van een opvanghuis voor vrouwen
(met kinderen) die seksueel zijn uitgebuit. Naast het opvanghuis bieden we
werkgelegenheidsprojecten en onderwijs voor de vrouwen in het opvanghuis.
Functie-omschrijving
Het bestuur van Stichting Vita Nova vergadert gemiddeld viermaal per jaar.
Naast je aanwezigheid en actieve inbreng bij de vergaderingen, ben je
verantwoordelijk voor de communicatie met onze achterban in Nederland.
Geregeld houden we op diverse locaties in Nederland presentaties over ons
werk en daarnaast wordt er frequent in diverse kerken voor onze stichting
gecollecteerd. Tevens proberen we warme contacten met onze groeiende
achterban te houden in zowel persoonlijk contact als korte nieuwsberichten.
Het is jouw taak om goed op de hoogte te zijn van wat er in Tsjechië gebeurt en
dit duidelijk en discreet bekend te maken aan onze achterban.

Wat wij bieden:
- een enthousiast en gemotiveerd bestuur en een team in Tsjechië met
een duidelijke roeping voor dit werk.
- een database met contacten om te beginnen
- een kans om een jonge stichting te helpen opbouwen
- vrijwilligerswerk voor ongeveer 1-2 uur per werk met af en toe een piek
van 3-4 uur
- optionele reiskostenvergoeding van 0,19 per kilometer.

Wat wij verwachten:
- dat je als volwaardig bestuurslid van harte instemt met de
geloofsbelijdenis van Stichting Vita Nova, zoals vermeld in onze statuten
- dat je bereid bent om deel te nemen aan vergaderingen in Drachten
- dat je zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig bent
- dat je Nederlandse taalbeheersing uitstekend is
- dat je bereid bent om af en toe presentaties te organiseren en te geven
over het werk van de stichting op diverse plaatsen in Nederland
- dat je goed communiceert met het team van de stichting in Tsjechië,
zodat je een goed beeld hebt van wat er gebeurt
- dat je regelmatig nieuwsberichten naar onze achterban schrijft
- dat je mogelijkheden zoekt om onze achterban te vergroten door
bijvoorbeeld kerken of andere stichtingen te benaderen
- dat je de What’s app gebedsgroep van de stichting opzet en beheert
Geïnteresseerd?
Bekijk onze website www.vitanova.cz voor meer informatie en stuur een mail
naar bestuur@vitanova.cz

