Gezocht: enthousiast bestuurslid Marketing Communicatie Vereniging Dress for Success Nederland
De Vereniging Dress for Success Nederland heeft binnen haar bestuur een vacature. Het bestuur bestaat op dit
moment uit vijf personen en krijgt ondersteuning van een bureaumanager. Met het oog op het ambitieniveau van
de vereniging en haar leden wordt gezocht naar een enthousiaste en hands-on bestuurder voor de portefeuille
Marketing en Communicatie.
Wat is Dress for Success?
Dress for Success is een not for profit organisatie die werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt en/of
onvoldoende financiële draagkracht, gratis voorziet van representatieve kleding, kledingadvies en praktische
ondersteuning om succesvol te kunnen solliciteren. Op deze manier helpen wij mensen op hun weg naar
economische onafhankelijkheid. Dress for Success is een wereldwijde organisatie met meer dan 150 vestigingen
in 28 landen. Nederland kent 10 Dress for Success winkels waar zo’n 300 vrijwilligers in 2016 meer dan 2.600
mensen hielpen.
Profiel bestuurslid Dress for Success Nederland
Een bestuurslid van Dress for Success:
•
Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een
vrijwilligersorganisatie;
•
Is betrokken bij de doelstelling en de aard van de vereniging;
•
Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
•
Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
•
Kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
•
Combineert het kunnen besturen op hoofdlijnen met een praktische hands-on instelling;
•
Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
•
Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de
organisatie een spiegel voor te houden;
•
Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
•
Beschikt over netwerkvaardigheden en ziet zichzelf als ambassadeur van de vereniging.
Algemene verantwoordelijkheden
•
Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen (7/8 keer per jaar).
Deze vinden plaats in de avonduren in Utrecht;
•
Deelname aan Algemene Ledenvergadering (2x per jaar);
•
Betrokken zijn bij de voorbereiding, de implementatie en het bewaken van de uitvoering van het algemeen
beleid, het vertalen ervan naar acties en projecten, de activiteiten plannen, het klantenbeleid en het
financiële en inhoudelijke jaarverslag;
•
Vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
•
Fungeren als contactpersoon tussen het bestuur en een aantal winkels;
•
Betrokkenheid tonen bij en als klankbord fungeren voor de winkels;
•
Mede opvolgen van de naleving van de Dress for Success Code (licentie en beleid).
Portefeuille-specifieke werkzaamheden
•
Merkbeleid opstellen en bewaking merk (positionering, boiler plates, onderzoek)
•
Doelgroepenbeleid ontwikkelen voor klanten en oud-klanten in samenwerking met de winkels
•
Schrijven en bewaken van een cross-mediaal marketing- en communicatieplan in aansluiting op het
strategisch plan
•
Activatie campagnes initiëren en opzetten, in nauwe samenwerking met andere bestuursleden die
verantwoordelijk zijn voor fondsenwerving, copy en PR alsook de winkelmanagers
•
Verder professionaliseren en door ontwikkelen visuele identiteit en bijbehorende templates/middelen
•
Opzetten en onderhouden van een basaal CRM-systeem voor stakeholder communicatie*
•
Zelf waar nodig in staat zijn middelen te produceren, zoals Powerpoint presentaties, social media posts, web
teksten en nieuwsbrieven (ontwerp en content)*
•
Beheren website en social media kanalen (Facebook)*
•
Aanspreekpunt voor de winkels inzake marketing en communicatie*
•
Adviseren en activeren winkelbesturen inzake marketing en communicatie
•
Communiceren van werkzaamheden en ontwikkelingen naar collega-bestuursleden Dress for Success
Nederland
•
Contact en contract met stakeholders aangaande marketing en communicatie
* Werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met secretaris/bureaumanager
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Tijdsbesteding en modaliteiten
•
Gemiddelde tijdsbesteding (inclusief vergaderen, winkels bezoeken, bijwonen projectgroepen, ALV en ad hoc
activiteiten): 4 – 8 uur per week.
•
Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie (geen vaste vergoeding); reis- en andere kosten worden
vergoed.
Interesse?
Reageren kan tot en met 15 januari 2018 door een e-mail met motivatie en CV te sturen naar
info@dressforsuccess.nl.
Meer informatie kan worden opgevraagd bij Anne Bliek, voorzitter van de Vereniging Dress for
Success Nederland. Zij is bereikbaar op 06 – 53 258 909.
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Achtergrondinformatie Dress for Success
Wat biedt Dress for Success?
In Nederland verstrekt Dress for Success vanuit verschillende winkels kleding en advies. In onze winkels zijn
werkzoekenden van harte welkom. Zij krijgen deskundig advies van enthousiaste medewerkers. De kleding is via
donaties door particulieren en het bedrijfsleven beschikbaar gesteld. Daarnaast worden er door de vrijwilligers
presentaties gegeven en adviezen verleend over uiteenlopende zaken die het succes bij de sollicitatie kunnen
vergroten. Dress for Success heeft geen winstdoelstelling, alle adviezen en kleding worden gratis verstrekt en
overwegend door vrijwilligers verzorgd. In Nederland zijn 10 winkels gevestigd die ondergebracht zijn in
zelfstandige stichtingen met een lokaal / regionaal bestuur. Zij zijn verenigd in een landelijke vereniging: Dress
for Success Nederland.
Wat zijn onze ambities?
Wij willen een netwerkorganisatie zijn: De partner voor werkgevers, overheden en andere partijen. Dress for
Success heeft de ambitie om het aantal winkels, haar klantenaantal en de resultaten te laten groeien. Zij wil haar
naamsbekendheid verder vergroten. Ook het ontwikkelen van een duurzame financieringsbasis staat hoog op
onze lijst. Wij streven ernaar om de organisatie samen met de winkels verder te professionaliseren en de kracht
van het vrijwilligerswerk in stand te houden, c.q. te versterken.
Sneller dan gedacht een leuke baan!
In de praktijk blijkt de aanpak van Dress for Success voor veel mensen een uitkomst. Werkzoekenden vertellen
dat ze door de adviezen en de kleding van Dress for Success met meer zelfvertrouwen solliciteren en hierdoor
sneller dan ze dachten een leuke baan vonden.
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