Ben jij onze kartrekker voor de GR2022?
Het bestuur van D66 ’s-Hertogenbosch zoekt een nieuwe afdelingssecretaris. Als
secretaris heb je een belangrijke rol in het functioneren van de afdeling. Naast dat je
de ‘traditionele’ secretaristaken vervuld, ga jij je de komende periode vooral
bezighouden met de voorbereidingen voor de GR2022. Je geeft vorm aan de
procedures en zorgt er samen met jouw afdelingsbestuur voor dat alle
randvoorwaarden aanwezig zijn zodat D66 in 2022 weer de grootste progressieve
partij van ’s-Hertogenbosch kan worden.
Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden
- Verwoordt en bereidt voorstellen en agenda’s voor met de voorzitter;
- Draagt zorg voor verslaglegging;
-

-

Houdt de regie op bestuurs- en ledenvergaderingen;
Is sparringpartner van het bestuur in zowel de vergaderingen als daarbuiten;
Bereidt de agenda voor, legt de besluitvorming vast, monitort de resultaten
(bijvoorbeeld door het bijhouden van een actiepuntenlijst) en draagt zorg voor een
zorgvuldige archivering;
Staat actief in contact met leden en bestuurders t.b.v. kennis over het interne
besluitvormingsproces;
Is verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post (mails, bestuurdersportal)
en de ledenadministratie van bestuur en politieke ambtsdragers via MijnD66.nl.
Draagt zorgt voor de organisatie van de AAV’s

Vaardigheden
Om deze rol goed te kunnen vervullen, beschik je in elk geval over de volgende drie
vaardigheden:
- Besluitvaardigheid: je kunt beslissingen nemen zowel in acties als uitingen.
- Visie: je hebt het vermogen om zaken in een breder kader te zetten en uit te
dragen; je kunt conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange
termijn voor ogen.
- Plannen en organiseren: plannen en organiseren is je tweede natuur. Als spin in
het web van de interne organisatie, houd jij het overzicht op wat er allemaal
moet gebeuren, bijvoorbeeld om deel te kunnen nemen aan
gemeenteraadsverkiezingen en zie jij er op toe dat deadlines worden gehaald.
Interesse?
Heb je interesse of vragen? Stuur dan even een mailtje naar voorzitter Tim Diemel via
voorzitter@d66shertogenbosch.nl

