VACATURE SECRETARIS
Bestuur 2016-2017
Hey student! Fijn dat je geïnteresseerd bent om mogelijk secretaris van SV Sconfinato te worden!
Wij, de bestuursleden van Sconfinato, zijn daar blij mee. De secretaris heeft alles in de gaten: hij/zij
weet precies wat er moet gebeuren, wie ervoor verantwoordelijk is en wat de deadlines zijn. Niet
onbelangrijk is daarom de vaardigheid om te bepalen welke activiteiten eerst moeten worden
ondernomen alvorens men aan de volgende activiteiten kan denken. Daarnaast schrijft de secretaris
de studenten direct aan; hij/zij vormt dan ook een van de belangrijkste aanspreekpunten voor de
studenten. Verder zorgt de secretaris dat altijd alle documenten in orde zijn, de digitale opslagplaats
van documenten overzichtelijk is en dat iedereen alle benodigde informatie heeft om zijn/haar
activiteiten juist te kunnen uitvoeren.
Voordat je de eisen en verantwoordelijkheden te lezen krijgt, is het van belang dat je weet wat
Sconfinato doet en waar de vereniging naar streeft. Je moet immers kunnen aansluiten met de
gedachtegang van Sconfinato.

Over Sconfinato
Sconfinato is de studievereniging van de opleiding Logistics Engineering. De vereniging ondersteunt op
diverse vlakken bovengenoemde opleiding. Denk bijvoorbeeld aan borrels, excursies en evenementen.
Door middel van deze activiteiten legt Sconfinato de link voor alle leerjaren tussen de schoolbanken
en de realiteit: de praktijk. Sconfinato zorgt ervoor dat educatieve activiteiten en gezellige activiteiten
georganiseerd worden. Bij beide vormen worden zowel sociale als zakelijke contacten opgedaan. Een
groot netwerk kan bijzonder handig zijn later in het bedrijfsleven. Het uiteindelijke doel is om
studenten te enthousiasmeren voor hun toekomstig werkveld en ze te laten participeren aan sociale
activiteiten.

Secretaris zijn
Zoals je net hebt kunnen lezen is de secretaris de regelaar van de vereniging. Het is daarom een
verantwoordelijke taak, omdat anderen jou waarschijnlijk negen van de tien keer zullen aanspreken
met wat ze moeten doen of wanneer een taak moet worden afgerond. Het is belangrijk dat jij hier wel
antwoord op kan geven! Het notuleren van vergaderingen is dan ook niet geheel onbelangrijk!
Hieronder staan enkele verantwoordelijkheden van de secretaris opgesomd.
Wat zijn de verantwoordelijkheden?
 Notuleren van vergaderingen;
 Stappenplannen maken in activiteiten: welke activiteit eerst, welke activiteit daarna;
 Iedereen van alle benodigde informatie voorzien;
 Studenten periodiek informeren over de huidige stand van zaken binnen de vereniging;
 Afspraken maken en bijhouden;
 De vormer achter de schermen zijn!
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Deze functie vereist van jou:






Je geniet de opleiding Logistics Engineering;
Je bent een echte organisator;
Je weet taken te structuren/overzichtelijk te maken en plannen;
Je hebt genoeg tijd over naast school om deze functie te vervullen;
Een actieve en meewerkende houding!

Om even op een rijtje te zetten wat wij jou precies beiden en wat jouw kwaliteiten kunnen zijn:
Wat bieden wij jou?

Zijn dit jouw kwaliteiten?
















Unieke mogelijkheden tot netwerken!
De mogelijkheid jouw uren flexibiel in te delen!
Bijzondere bedrijfsbezoeken in de logistiek!
Een bestuursjaar, een van de mooiste en meest
waardevolle momenten die je als student kunt
meemaken!
Een mooie toevoeging aan je CV!
Studiepunten!
De mogelijkheid om de studievereniging naar
een hoger niveau te tillen!

Organisatorisch;
Structuur en overzicht;
Precisie;
Zeer communicatief;
Actieve, enthousiaste en gemotiveerde
houding!

Als je het aandurft, stuur dan je sollicitatiebrief en motivatie voorzien van je CV naar Thorsten Picard.
Zijn e-mailadres is thorsten@svsconfinato.nl.
Tot uiterlijk woensdag 25 mei 2016 kan gereageerd worden op deze vacature. Zorg dat je op tijd
bent!
Voor vragen kan je mailen naar thorsten@svsconfinato.nl. Daarnaast raden wij je aan onze site te
bekijken: www.svsconfinato.nl.

