BestBuddies Nederland is op zoek naar een Directeur
BestBuddies Nederland is onderdeel van een internationale NGO.
BestBuddies bestaat al ruim 12 jaar en heeft een netwerk van 48 clubs opgebouwd verdeeld
over verschillende provincies. Hierin zijn wekelijks ruim 700 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers
begeleiden wij bij het aangaan van vriendschappen met jongeren met een verstandelijke
beperking. Hierdoor versterken wij het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en kwaliteit van
leven van deze jongeren. Om met een landelijke dekking meer jongeren te kunnen bereiken
wil de organisatie de huidige operatie steviger verankeren.

Directeur m/v (24 uur p.w.)
Bevlogen, resultaatgericht en energieke multitasker
Wij zoeken een enthousiast en daadkrachtige directeur, op zoek naar een uitdaging, waarbij
je de mogelijkheid krijgt om betekenisvol te zijn voor jongeren met een licht verstandelijke
beperking. Een functie waarin je de komende 2 tot 3 jaar je ambities kunt invullen.
De directeur:
-

Geeft leiding aan de event- en regiomanagers. Is voorzitter van de maandelijkse
managementmeeting;
Onderhoudt contacten met de belangrijkste vermogensfondsen;
Onderhoudt en initieert het netwerk met de belangrijkste stakeholders (zie bijlage);
Is verantwoordelijk voor de financiële resultaten en de naleving van de begroting;
Ziet toe op het handhaven van de kwalitatieve eisen als vastgesteld in de Buddyhandboeken en de doorontwikkeling van deze handboeken;
Ziet toe, gebruikt en ontwikkelt het bestaande managementinformatiesysteem;
Initieert en ontwikkelt nieuwe ideeën voor eigen fondswerving. Doet voorstellen
richting het bestuur indien daarvoor investeringen noodzakelijk zijn;
Beoordeelt de planning van de te vormen koppels en ziet toe op het behalen van de
aantallen en doelstellingen;
Geeft leiding aan de administratieve ondersteuning;
Ziet toe en is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van wet- en regelgeving;
Is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid;
Zorgt dat de medewerkers over de juiste competentie niveaus beschikken en
verbeterd en ontwikkeld de huidige systematiek van impact- en effectmeting;
Ondersteunt indien nodig in persoon de managers in onderhandelingsgesprekken;
Is op afroep beschikbaar voor de 2-maandelijkse bestuursvergadering van de
stichting.

De ideale kandidaat
Is ambitieus, neemt geen genoegen met het gemiddelde. Heeft humor maar is ook
no-nonsense en is in staat te communiceren met alle groepen in de maatschappij. Weet de
balans te vinden tussen de kracht en uitvoering van onze vriendschappen en de duurzame
financiering hiervan. Heeft een sterk inlevingsvermogen bij de leeftijd van onze doelgroep
(16-35 jaar).
Bezoldiging
BestBuddies Nederland is een non-profit organisatie die jongeren tussen de 16 en 35 jaar met een licht verstandelijke beperking koppelt aan
vrijwilligers in een één op één vriendschapsrelatie.

De bezoldiging is in lijn met gangbare beloningen. Er kan een bonusregeling worden
afgesproken op basis van behaalde KPI’s.
Aanstelling voor de beperkte duur van 1 of 2 jaar met kans op aanstelling voor onbepaalde
tijd.
Voor meer informatie mag je contact opnemen met Rob Pennings, Bestuursvoorzitter
BestBuddies Nederland. Tel: 085-4019185
Je motivatie en CV graag sturen voor 15 juni 2018 naar: bestuur@bestbuddies.nl

BestBuddies Nederland is een non-profit organisatie die jongeren tussen de 16 en 35 jaar met een licht verstandelijke beperking koppelt aan
vrijwilligers in een één op één vriendschapsrelatie.

