Stichting Goud van Noord is op zoek naar:
Algemeen Bestuurslid
8-10 uur per maand
Heb jij een brede maatschappelijke en sociale interesse? Geloof jij dat er ieder mens respect,
verbondenheid en een kans verdient om talent te ontwikkelen? Word jij enthousiast van een
organisatie die zich inzet zodat iedereen mee kan doel op een manier die bij hen past? Goud van
Noord wil een plek zijn waar ruimte is voor ieder mens en waar je mee kunt doen op een manier die
bij jou past. Wij zeggen ‘jij bent goud’ en zo kijken wij naar onze bezoekers, vrijwilligers, het team en
onze partners.
Maakt dit je enthousiast en heb jij vaardigheden die je kunt inzetten als algemeen bestuurslid om zo
bij te dragen aan het effectief besturen van een prachtige, groeiende en bloeiende organisatie in
Rotterdam? Dan zoeken wij jou!
Wat wordt er van je verwacht?
Als algemeen bestuurslid vorm je samen met de overige 4 bestuursleden het bestuur van Stichting
Goud van Noord. Wij vergadering elke 6 a 7 weken (in de avond). Als bestuur:
•

•

•

Bouwen wij aan een stichting die continue van waarde wil zijn, die kan en mag groeien, die
prachtige projecten neerzet voor en met de mensen uit de wijk. Als bestuur willen wij zorg
dragen dat de stichting stabiel, financieel gezond, zelfstandig en duurzaam is. Wij zijn daarom
verantwoordelijk voor het laten groeien en bloeien van Goud van Noord op de korte en lange
termijn, binnen de kaders van de statuten en met hart en oog voor de doelgroep.
Bepalen wij het algemeen meerjarenbeleid op hoofdlijnen en monitoren de voortgang
hiervan. Hierbij sturen en toetsen wij de invulling, uitvoering en voortgang van dit beleid
door de medewerkers en vrijwilligers van Goud van Noord.
Geven wij gevraagd en ongevraagd advies vanuit onze kennis en expertise en zijn met een
warm hart en oog voor de mens maar met enige afstand betrokken bij het reilen en zeilen
van de stichting.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een bestuurslid die van toegevoegde waarde kan zijn voor al het talent wat al
beschikbaar is binnen Goud van Noord via de betrokkenen, vrijwilligers, medewerkers en overige
bestuursleden. Daarom zoeken wij een bestuurslid die:
•
•
•

•

Ondernemend, enthousiast, gedreven, communicatief sterk en integer is.
Beschikt over analytisch denkvermogen, goed kan samenwerken met verschillende soorten
mensen en een constructieve houding heeft.
Strategisch kan denken maar oog houdt voor de praktische uitvoering en invulling. Denkt in
hoofdlijnen, doet voorstellen voor het vertalen van de visie naar strategische doelen en kan
beleid helder formuleren.
Een open houding heeft, zich kan aanpassen aan nieuwe inzichten, veranderde
omstandigheden en in staat is om nieuwe informatie snel te kunnen verwerken en daarop te
kunnen acteren.

•
•

•

Christelijke normen en waarden en het diaconale karakter van de stichting kan
onderschrijven en uitdragen
Zich verbonden voelt met Rotterdam en er een breed netwerk heeft, de visie & missie van
Goud van Noord en hart heeft voor de wijk, de doelgroep, de vrijwilligers en medewerkers.
ondersteunend aan de stichting handelt, pro-actief met ideeën en oplossingen komt.
Bij voorkeur professionele ervaring heeft als ondernemer binnen Rotterdam

Waar wij voor staan?
•
Kansen voor iedereen
•
Iedereen mag meedoen
•
We respecteren elkaar
•
We halen het beste in elkaar naar boven
Wat ons typeert?
•
We zijn ondernemend
•
We zijn bruggenbouwers
•
We vieren verschillen
Meer weten over Goud van Noord?
Goud van Noord is een diaconale stichting in het hart van het Oude Noorden, een Rotterdamse wijk
met twee gezichten. Leuke winkeltjes, gezellige straatjes, kunst en horeca bepalen het straatbeeld.
Een levendige stadswijk waar de huizenprijzen gelijk opgaan met de hoeveelheid mensen die er graag
wil wonen. Wie met wat meer aandacht kijkt en wat langer blijft hangen ziet ook de andere kant van
de wijk. Alleenstaande moeders die moeite doen om het hoofd boven water te houden, kinderen die
na schooltijd op straat hangen, werkloosheid, laaggeletterdheid, armoede en eenzaamheid zijn altijd
dichtbij.
De uitersten in de wijk stimuleren ons om te zoeken naar verbinding en manieren om mensen de
kans te geven elkaar te verrijken. De gemeente Rotterdam heeft hierin heldere doelen gesteld voor
de wijk en daar werken wij graag aan mee. Goud van Noord is christelijk gemotiveerd en heeft een
diaconaal karakter. Wij zoeken naar verbinding en werken samen met de inwoners van de wijk naar
manier om hoop te bieden, kansen te zien en te pakken, talent te ontwikkelen en samen Rotterdam
Noord tot een plek van Goud te maken.
Ben je enthousiast en wil jij je inzetten als bestuurslid?
Voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken kun je contact opnemen met het bestuur
van Goud van Noord via bestuur@Goudvannoord.nl
Ben je wel enthousiast maar wil je geen bestuurslid worden? Wij zoeken ook altijd vrijwilligers! Alle
vacatures vind je op onze website. Daarnaast is een ieder altijd van harte welkom voor een praatje in
ons Zwaanshuis (Zwaanhals 287) of bij onze andere activiteiten.
Kijk voor meer informatie en inspiratie ook eens op onze website www.Goudvannoord.nl

