Stichting Truck Tour Tilburg zoekt:
Voorzitter
Truck Tour Tilburg is een schitterend jaarlijks terugkerend evenement met een landelijke uitstraling
voor zowel mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, als voor de vrachtwagenchauffeurs . Op deze dag maken een team van vrijwilligers en sponsoren het voor 270 deelnemers
mogelijk om mee te rijden in een van de trucks. De 270 wagens rijden in een lange stoet een route
van bijna 90 kilometer in de omgeving van Tilburg
Voor onze stichting zijn wij op zoek naar een voorzitter op vrijwillige basis welke fungeert als het
gezicht van de stichting. De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het
dagelijks bestuur van de stichting.
Tot jou taken als voorzitter behoren:






Het fungeren als aanspreekpunt van de stichting zowel intern als extern
Het onderhouden van contacten zowel intern als met externe partijen.
Het signaleren van knelpunten en verbetert deze.
Het leiden van vergaderingen en besprekingen.
Het motiveren van medebestuursleden en vrijwilligers binnen de stichting, waaronder
het tonen van waardering en het geven van het goede voorbeeld aan de andere
bestuursleden en vrijwilligers.

Functie-eisen:
 Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en bent communicatief vaardig.
 Je toont initiatief en bent volhardend in het bereiken van de gestelde doelen van de
stichting.
 Je bent in staat om saamhorigheid te kweken binnen de stichting en draagt hierin een
voorbeeldfunctie.
 Je bent in staat om structuur te creëren en hierdoor op een juiste wijze vergaderingen en
besprekingen voor te zitten.
 Affiniteit met de transportwereld is een pré
Wij bieden:





Een prettige werksfeer binnen een leuke gezellige stichting
Een vrijwillige baan waarin je ervaring op kunt doen in het leiden van een stichting.
Veel vrijheid voor eigen ideeën.
Veel voldoening in het feit dat je bijdraagt aan het belang van onze stichting.

Ben jij de enthousiaste voorzitter die wij zoeken stuur dan jouw motivatiebrief via e-mail naar
info@trucktourtilburg.nl. Ook eventuele vragen kan je naar dit e-mailadres sturen.

