VACATURE
LID STICHTINGSBESTUUR
Wil je graag bijdragen aan een inclusieve samenleving?
Heb je ervaring met besturen, verbinden en organiseren en heb je een netwerk in de publieke sector?
Dan zijn we op zoek naar jou!

WIE ZIJN WIJ?
NewBees gelooft in een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten. Waar je ook
vandaan komt. Dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de samenleving op basis van talent en
gelijkwaardigheid.
NewBees is een snelgroeiende, vijf jaar oude sociale onderneming, met als doel nieuwkomers in
Nederland voor te bereiden op een baan: op een plek in de samenleving. We matchen nieuwkomers met
laagdrempelige traineeships bij lokale ondernemers en organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid
centraal staan. Dat kan betaald of onbetaald zijn. NewBees is actief in acht steden en heeft 45
medewerkers.
Voor het bestuur van de Stichting NewBees zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden. Het bestuur bestaat
regulier uit vier leden. We zoeken twee nieuwe bestuursleden met passie en commitment voor NewBees’
missie.

DE ROL
Het bestuur van Stichting NewBees houdt toezicht op de sociale missie van de organisatie. Het bestuur
vergadert vier keer per jaar met de directie van NewBees en overlegt soms tussentijds kort wanneer dat
gewenst is. Daarnaast is het bestuur een sparringpartner voor de directie van NewBees en deelt haar
netwerk met hen.

FUNCTIE EISEN
De Stichting NewBees is op zoek naar leden met een verbindende persoonlijkheid, bestuurlijke ervaring,
(internationale) kennis van en ervaring met vluchtelingen, kennis en netwerk binnen de fondswerving
en/of kennis binnen de Nederlandse overheid in Den Haag of de gemeente. We zoeken vooral mensen
met passie voor inclusie.
Mensen met een vluchtelingenachtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
Het betreft een onbezoldigde functie, een reis- en onkostenvergoeding is beschikbaar

INTERESSE?
•
•

Mocht je vragen hebben over de vacature, dan kan je contact opnemen met Hanna Zwietering
(hanna@new-bees.org) of Mireille Goos (mireille@new-bees.org)
Heb je interesse? Stuur een korte motivatie en je CV naar HR@new-bees.org
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