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VACATURE BESTUURSLID
MARKETING & COMMUNICATIE
Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard staat al 45 jaar garant voor de Dierenopvang van de Hoeksche
Waard. Hiervoor exploiteert de stichting het Dierenopvangcentrum de Dierenstee. De Dierenstee is
gevestigd in Numansdorp en heeft, naast vele vrijwilligers, voor 2fte beroepskrachten in dienst. We
werken voor de gemeente Hoeksche Waard.
Onze organisatie is een zelfstandige stichting die momenteel wordt geleid door een 5-koppig bestuur,
allen vrijwilligers. In verband met het vertrek van 2 van de bestuursleden zijn wij op zoek naar nieuwe
nieuw bestuursleden om onze weg naar verdere professionalisering vorm te geven.
Momenteel zijn wij als bestuur met elkaar in gesprek om onze toekomst vorm te geven. Dit doen wij in
samenwerking met een maatschappelijk adviesbureau waar experts hun kennis inzetten voor onze
organisatie. Een proces waarin we met elkaar in gesprek zijn met zowel bestuur, medewerkers als
vrijwilligers over onze strategische doelstellingen op de lange termijn, maar waarin ook het dagelijkse
niet uit het oog verloren mag gaan. De operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de manager,
die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.
Bestuurslid met focus op Marketing & Communicatie is verantwoordelijk voor zowel de on- als offline
marketing en communicatie in de breedste zin van het woord. Het bestuurslid communicatie/marketing
speelt een belangrijke rol binnen het bestuur vanwege zijn/haar kennis op het vakgebied en visie om de
ambities van het meerjarenbeleidsplan op het gebied van communicatie, marketing waar te maken.
Taken van dit bestuurslid
- Verantwoordelijk voor het mede bepalen van een marketing- en communicatiestrategie en
ondersteunt om met een creatieve en effectieve manier, met een beperkt budget, de juiste
(nieuwe) doelgroepen te bereiken;
- Waar nodig ondersteuning bieden aan de algemene gang van zaken binnen de stichting
Dierenbelang Hoeksche Waard;
- Bijdrage leveren aan de toekomstvisie op het gebied van welzijn voor mens en dier en de
gevolgen hiervan voor de Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard;
- Bestuursleden zijn sparringpartner voor de manager van de stichting;
- Het bestuur vergadert gemiddeld 1 x per maand.
Voor deze kandidaat geldt dat hij of zij vanuit bovenstaande in staat is om een adequate inschatting kan
maken van wat de impact is van beslissingen van de stichting als geheel.

Voor deze rol zoeken wij een bestuurslid met de volgende competenties:
-

Ervaring met on- en offline marketing, communicatie, social media;
Relevante ervaring in marketing en communicatie (SCP);
Is bereid het eigen netwerk in te zetten;
Teamspeler, communicatief en besluitvaardig;
Minimaal 4 uur per week beschikbaar;
Bestuurservaring is een pré (voornamelijk in (vrijwilligers)organisaties);
Beschikt over de drive om zaken te willen verbeteren, bent pro-actief en weet van aanpakken;
Bij voorkeur woonachtig in de Hoeksche Waard;
Heeft een visie op de opvang van dieren zonder eigenaar en op de rol van onze opvang hierin;
Affiniteit met dierenwelzijn.

Periode
Vanaf startdatum, voor een periode van 4 jaar. Daarna opnieuw verkiesbaar.
Procedure
Zie jij jezelf als ons nieuwe bestuurslid Marketing & Communicatie neem dan contact met ons op en
stuur je cv en motivatie t.a.v. Odila Sibrijns (secretaris) naar odilasibrijns@dierenstee.nl
Wil je eerst meer weten, bel dan gerust met Jolanda van der Stel (voorzitter) op 06 – 294 18 464 (bij
voorkeur vanaf 19.00 uur).

