Vacature plaatsvervangend Secretaris
Achtergrond

Wings of Support is een stichting die zich profileert door de directe controle en betrokkenheid die we
hebben met alle organisaties die we steunen. Wings of Support is een particulier initiatief van
medewerkers van de KLM. Getracht wordt kinderen in landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen
door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support
een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen
leefomgeving. Het ondersteunen van de hulpprojecten gebeurt in principe op de plaats van KLM
bestemmingen met financiële steun van onze donateurs en sponsors. In 2017 heeft Wings of Support
€ 716.647 besteed aan 86 projecten in 16 verschillende landen en daarmee bijna 25.000 kinderen geholpen.
Wij zijn op zoek naar een plaatsvervangend secretaris.

Taken

Als plaatsvervangend secretaris notuleer je bij de verschillende vergaderingen. Je verzorgt de post voor
Wings of Support die binnenkomt op het bemanningscentrum op Schiphol Centrum (BMC). Daarnaast
beheer en beantwoord je de binnenkomende mail op info@wingsofsupport.org. Je vervangt de secretaris
bij diens afwezigheid. Je houdt je op de hoogte van ontwikkelingen binnen de stichting. Andere taken zijn
o.a. het beheren van de e-mailadressen van de stichting en de coördinatie van ontwerp en verzending van
de jaarlijkse kerstkaart.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je hebt bestuurlijke en organisatorische ervaring
Je hebt inzicht in bestuurlijke processen
Je levert een bijdrage op bestuurlijk terrein aan de ontwikkeling van de stichting
Je hebt affiniteit met beleidszaken en het maken van beleid
Je bent aanwezig op vergaderingen
Je neemt initiatieven
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Je bent een teamspeler
Je bent bij voorkeur werkzaam voor KLM

Geschatte tijdsbesteding

Aan deze functie besteed je naar verwachting 4 uur per week. Daarnaast bezoek je eens per twee
maanden de bestuursvergaderingen rond Schiphol. Eén keer in het kwartaal woon je de vergadering met
de RvT bij. Incidenteel neem je deel aan commissievergaderingen. De werkzaamheden voor deze functie
kunnen worden uitgevoerd vanuit huis of ‘op de route’.

Wat krijg je ervoor terug?
•
•
•

Samen met de rest van het bestuur richting geven aan de toekomst van Wings of Support
Een bredere invulling en voldoening van je baan in de luchtvaart
Werken in een dynamisch team binnen een organisatie met enthousiaste vrijwilligers

Aanmelden/vragen/opmerkingen

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur dan een email naar secretaris@wingsofsupport.org

