Vacature bestuurslid (vrijwillig)
Status: geopend
Algemeen
Stichting Rhiza (Rhiza Nederland) is een non-profit organisatie, gevestigd in Almere, met
lokale partner organisaties in Zuid-Afrika (Rhiza Babuyile) en Ghana (Rhiza Ghana). We zijn
een snelgroeiende stichting met projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs,
beroepsgerichte trainingen en ondernemerschap.
Onze missie is het ontwikkelen van achtergestelde gemeenschappen naar zelfredzame
gemeenschappen waarbij samenwerking met de lokale gemeenschap en overheid centraal
staan. Het belangrijkste doel van Rhiza Nederland is het werven van fondsen en het
vergroten van de naamsbekendheid.
Rhiza Nederland bestaat op dit moment uit 2 bestuursleden, een financieel controller en 2
coördinatoren. Vanwege onze snelle groei zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Functie
Voor het bestuur van Rhiza Nederland zijn we op zoek naar een algemeen bestuurslid. Als
bestuurslid ben je nauw betrokken bij de groei en strategie van de stichting. Je helpt mee
met het verder bouwen van de stichting door het inzetten van je kennis op het gebied van
ondernemen, marketing of op het juridische vlak. Deze kennis is noodzakelijk voor het
werven van fondsen en het vergroten van de naamsbekendheid.
Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

-

Passie voor NGO/ Sociaal ondernemen.
Ervaring in de non-profit.
Affiniteit met Zuid-Afrika of in een van de andere Rhiza landen.
Juridische, ondernemer of marketing achtergrond.
Beschikt over een relevant netwerk.
Abstracte denker.
Ten minste 4 uur per week beschikbaar.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

-

Medezeggenschap voor belangrijk werk t.b.v. onze begunstigden.
Werk waar je voldoening van krijgt.
Kansen om te ontwikkelen als bestuurslid en in de NGO sector.
Leuke collega bestuursleden.
Een jaarlijks vrijwilligersuitje.
Wie bieden uitdagingen in een dynamisch en groeiende stichting.

Geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatie naar info@rhiza.nl en wij nemen
contact met je op!
Stichting Rhiza wil een ontwikkelingsorganisatie zijn waarbij diversiteit belangrijk wordt
geacht om het beste resultaat te behalen gezamenlijk met onze internationale collega’s.
Deze vacature is daarom ook voor iedereen ongeacht gender, culturele achtergrond,
geaardheid of religie.

