Gezocht: nieuwe collega’s in bestuur NEVOA
In verband met het aanstaande vertrek van Claire Vendel en Jeroen Missaar per de
komende ALV als respectievelijk secretaris en voorzitter, ontstaan er twee vacante functies
in het bestuur van NEVOA. Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste collega’s die samen met ons
NEVOA verder willen laten groeien en bloeien en het vak van Bedrijfsjuridisch Adviseur
verder op de kaart willen zetten.
Bent u dat betrokken lid die het vak een warm hart toedraagt, graag in gesprek gaat met
collega-juristen over de kwaliteit van ons vak en heeft u bestuurlijke ervaring? Dan nodigen
wij u van harte uit te reageren op een van deze uitdagende functies in het bestuur.
De organisatie
SRA voert voor NEVOA het professionele verenigingssecretariaat vanuit Nieuwegein. Het
secretariaat wordt aangestuurd door de voorzitter van het bestuur die verantwoordelijk is
voor de uitvoering van het beleid.
De vacante posities komen vrij voor de functie van secretaris en gewoon lid van het bestuur.
Het totale bestuur bestaat uit vijf personen.
Tijdsbeslag
Een dagdeel per week, flexibele inzet voor de secretaris. Het gewone bestuurslid zal
ongeveer een dagdeel per twee weken beschikbaar dienen te zijn tijdens werkdagen. De
benoeming geldt voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot herverkiezing voor
nog eens vier jaar.
Expertise

Ervaren bedrijfsjuridisch adviseur;

Bestuurservaring, voor de secretarisrol bij voorkeur als secretaris;

Netwerker/verbinder;

Teamplayer;

Representatief, energiek en initiatiefrijk;

Goede communicatieve vaardigheden;

Oog voor proces en procedures.
Affiniteit voor de rol als secretaris met tenminste één (liefst meerdere) van de volgende
portefeuilles (in samenspraak met de voorzitter van de vereniging):
Proces en procedures binnen de NEVOA: PE reglement; tuchtrecht; beroepsuitoefening;
commissie van beoordeling;
Vaktechniek: commissie vaktechniek; regionaal vaktechnisch overleg; opleidingen
Voor het gewone bestuurslid heeft affiniteit met het vak van Bedrijfsjuridisch Adviseur in zijn
algemeenheid de voorkeur. Het is ook mogelijk dat één van de voorgaande portefeuilles
wordt toebedeeld aan het gewone bestuurslid.
Informatie
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Jeroen Missaar of Claire
Vendel via info@nevoa.nl. Bellen kan ook naar 030 656 6256.
Graag ontvangen wij uiterlijk 23 december 2016 uw motivatie en korte cv via info@nevoa.nl
ter attentie van Anne Marie Ritter. Daarna worden de gesprekken gehouden met het bestuur.
Na deze gesprekken zal het bestuur een of meer geschikte kandidaten voordragen voor
verkiezing door de leden.

