Versterking gezocht! Wij zoeken een natuurliefhebber met ruime secretariële ervaring, die in de rol van
bestuurssecretaris op vrijwillige basis bij wil dragen aan de uitbouw van onze activiteiten

Bestuurssecretaris m/v
15-20 uur per week
De in 2020 opgerichte Stichting NatuurAlert Nederland is een kleine natuurstichting met stevige ambities.
Wij mengen ons in uiteenlopende dossiers op het terrein van de natuurbescherming en voeren nu al actief
campagne voor onder meer een duurzame landelijke Bossenstrategie en het behoud van de zandhagedis op de
Sallandse Heuvelrug. Als een van de weinige natuurstichtingen in Nederland opereren wij landelijk.
Ons team bestaat op dit moment uit onze zeven bestuursleden, een handvol adviseurs en enkele ondersteuners.
Momenteel bereiden wij de opschaling van onze activiteiten voor. Om onze ambities te kunnen realiseren zijn
wij op zoek zijn naar secretariële ondersteuning. Ben jij een praktisch ingestelde natuurliefhebber met de juiste
ervaring, die samen met ons team de handen uit de mouwen wil steken?
Taken
Het takenpakket omvat onder meer:
·
postverwerking en beantwoording (brieven, mails)
·
administreren en archiveren van stukken digitaal en fysiek
·
bewaken van termijnen en afspraken, met name in politieke processen en juridische procedures
·
beheer activiteitenkalender
·
agenderen en plannen van vergaderingen
·
opstellen van notulen
·
verzenden van persberichten
Wij verwachten
·
affiniteit met de natuurbescherming en met politieke, bestuurlijke en juridische aangelegenheden
·
ervaring in een secretariële / administratieve functie
·
uitstekende communicatieve vaardigheden / taalvaardig
·
zorgvuldig, accuraat, oog voor detail
·
resultaatgericht met behoud van flexibiliteit
·
vaardig in het gebruik van Microsoft Office
·
ervaring in het gebruik van video-conferencing (Zoom, MS Teams of vergelijkbaar) en in een of
meer platforms voor cloud computing (Google Suite, MS Teams of vergelijkbaar) is een pre
Het aanbod
Naast de maximale vrijwilligersvergoeding van 1.800 euro belastingvrij per jaar bieden wij de geschikte kandidaat
een uitdagend speelveld en een plek in een bevlogen team van natuurliefhebbers met veel ecologische,
juridische en politieke ervaring. Naast het realiseren van onze doelen, vinden wij het ook belangrijk om van
elkaar te leren en prettig met elkaar samen te werken.
In lijn met onze ambities, behoort een betaalde functie op de middellange termijn eventueel tot de
mogelijkheden.
Reageren
Wij zien je motivatiebrief met CV graag uiterlijk 17 mei tegemoet via ons e-mailadres info@natuuralert.nl
Inlichtingen
Voor inlichtingen over deze vrijwillige functie kun je contact opnemen met Jan Hoekema, voorzitter, via
info@natuuralert.nl of 06 2240 3106
Zie voor meer informatie over de activiteiten van onze stichting de website www.natuuralert.nl
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