
 

 

Vacature: selectiecommissie PerspectieF 

 

Wegens uitbreiding van de selectiecommissie zijn we op zoek naar nieuwe commissieleden. 

De selectiecommissie beslist over de voordracht van nieuwe bestuursleden en eventuele 

andere functies waarvoor sollicitatie benodigd is. Het team van vier commissieleden is actief 

in de werving, beoordeling, plaatsing en voordracht van de nieuwe bestuursleden. 

Een kundige selectiecommissie is cruciaal om goede bestuursleden voor te stellen aan de 

Ledenvergadering. Daarvoor is expertise in Human Resource of een (voormalig) actieve 

functie binnen PerspectieF een vereiste. Bovendien dien je sociaal vaardig en creatief te zijn 

om de sollicitanten via brieven en gesprekken op juiste waarde te schatten. 

Binnen PerspectieF zal vanaf begin volgend kalenderjaar het gehele proces van nieuwe 

bestuursleden, van vacatures tot installatie, weer in gang worden gezet. Vooraf zal de 

selectiecommissie bij elkaar komen om de regie en afspraken te bespreken. De 

tijdsbelasting is in principe laag (tot maximaal enkele uren per week), maar heeft uitschieters 

als gesprekken dienen te worden gevoerd met sollicitanten.  

Voormalig bestuursleden die tot 1 jaar geleden actief waren binnen het PerspectieF-bestuur 

zijn uitgesloten van deelname. Oud-bestuursleden die meer dan 1 jaar uit het bestuur van 

PerspectieF zijn getreden, mogen wel solliciteren voor deze functie. Leden van de 

selectiecommissie worden voor het kalenderjaar benoemd na hun verkiezing (januari tot en 

met december 2014). 

 

Wat verwachte wij: 

 Achtergrond in Human Resource (Personeel & Arbeid) 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift. 

 Vaardig in luisteren, gecombineerd met een sterk beoordelingsvermogen. 

 Een (voormalig) actieve functie binnen PerspectieF. 

 Flexibele tijdsbesteding. 

 Lid of bereid lid te worden van PerspectieF, ChristenUnie – jongeren. 

 

Wat bieden wij: 

 Een geweldige ervaring in werving en selectie van een politieke jongerenorganisatie. 

 Beslissingsbevoegdheid over de voordracht van een belangrijk bestuursorgaan. 

 Op personeelsniveau meedenken over de toekomst van PerspectieF. 

 Een sterk team van commissieleden. 

 

De vacature betreft een vrijwilligersfunctie. Deadline voor sollicitatie is dinsdag 10 

september. Stuur je reactie en motivatie naar Maarten van Ooijen, via 

voorzitter@perspectief.nu. Voor meer informatie bereik je hem op telefoonnummer     

06 – 1590 6934 
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