Vacature (Plv.) Bestuurslid Communicatie Commissie
Achtergrond
Wings of Support is een stichting van vrijwilligers die zich profileert door de directe controle en
betrokkenheid die we hebben met alle lokale organisaties die we steunen. Sinds 2017 is de stichting
official charity partner van KLM CSR. De communicatie afdeling houdt zich bezig met KLM’s
partnership, Social Media, digitale foto’s en video’s, drukwerk en promotie materiaal, promotieactiviteiten/evenementen, onze website, interne communicatie en onze digitale WOSwijs magazine.

Taken
Als bestuurslid van de communicatie commissie ben jij verantwoordelijk voor het aansturen van deze
gehele commissie. Dat betekent dat jij de medewerkers aanstuurt en de communicatie commissie
vertegenwoordigt in het dagelijks bestuur. Daarnaast vertegenwoordig je de communicatie
commissie tijdens de bijeenkomsten met de Raad van Toezicht. Tevens schrijf je de beleidsplanning
voor korte en middellange termijn. Het is een pre als je reeds werkervaring binnen Wings of Support
hebt en daardoor bekend bent met de stichting en projectenwerk, of als je bekend bent met
duurzaamheidsonderwerpen binnen KLM. Je werkt samen met een collega bestuurslid
communicatie commissie waarmee je mogelijk de portefeuilles verdeeld.

Profiel
-

Je bent werkzaam binnen KLM
Je hebt ervaring of affiniteit met enkele bovengenoemde portefeuilles
Je bent een teamplayer, daadkrachtig en hebt initiatief
Je hebt een sterke mening over de invulling van de communicatie commissie en vol
enthousiasme om deze uit te werken in samenwerking met de overige bestuursleden
Je bent in het bezit van en kunt goed overweg met een computer (email, word, excel,
powerpoint en SalesForce)
Je wilt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensstandaard en
toekomstperspectieven van kansarme kinderen door je tijd in te zetten voor Wings of Support
Je bent bereid gemiddeld minimaal 3-5 dagdelen in de week aan deze functie te wijden,
verspreid over de week

Geschatte tijdsbesteding
Aan deze functie besteed je naar verwachting 10-15 uur per week. Daarnaast bezoek je eens per
twee maanden de bestuursvergaderingen nabij Schiphol/Hoofddorp en 4 maal per jaar de Raad
van Toezicht vergaderingen.

Wat krijg je ervoor terug?
-

Werken in een dynamisch team binnen een organisatie met enthousiaste vrijwilligers
Een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van kinderlevens
Persoonlijke ontwikkeling
Een bredere invulling en voldoening van je baan in de luchtvaart

Aanmelden/vragen/opmerkingen
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar bram@wingsofsupport.org of
martine@wingsofsupport.org

