Stichting Noggus&Noggus en Stichting Kringloop Zwolle zoeken

Penningmeester voor het Bestuur
Over Stichting Noggus&Noggus en Stichting Kringloop Zwolle
Doel van de stichtingen is het verminderen van de afvalberg; we zamelen herbruikbare goederen in en
geven ze een tweede leven door ze te verkopen of door artikelen te scheiden tot grondstoffen. Daarnaast
bieden we betaalde arbeidsplaatsen en werkervaringsplekken aan. De winkels ontvangen ruim 1.000.000
bezoekers per jaar, hebben ongeveer 75 mensen in vaste dienst en zo’n 350 meewerkers die zich met hart
en ziel inzetten voor de stichtingen en de klanten.
Vanwege wijzigingen in het bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en twee
algemene bestuursleden, is per 1 juli 2022 een vacante plaats voor een penningmeester.
Wat zoeken wij?
Als bestuur zoeken wij een kandidaat die affiniteit heeft met de kringloopbranche en die aantoonbare
financiële deskundigheid heeft en daarmee een toegevoegde waarde kan zijn voor ons bestuur. De zitting
in het bestuur geldt voor vier jaar. Deze periode kan eenmalig met vier jaar worden verlengd. Het bestuur
vergadert 6 tot 12 keer per jaar. Tijdsbesteding ter voorbereiding en vergadertijd ca. 40 uur per jaar.
Wat vragen wij?
 Ontwikkelen van een visie en enthousiasmeren van overige bestuursleden
 Goede schriftelijke en mondelinge communicatie
 Aantoonbare financiële deskundigheid
 Algemene kennis en ervaring op minimaal HBO niveau
 Affiniteit met de doelstelling en het werkterrein van kringloopbedrijven en aanverwante sectoren
 Bij voorkeur ervaring als bestuurder; zowel inhoudelijk als vanuit sociaal perspectief
 Integer en een teamspeler
 Woonachtig in de regio Zwolle, Dalfsen, Ommen, Staphorst of Zwartewaterland
 Bij indiensttreding vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Enthousiast geworden?
Stuur dan uw motivatie met CV vóór woensdag 18 mei as. naar Stichting Kringloop Zwolle t.a.v. de afdeling
P&O, Nieuwe Veerallee 12 te Zwolle of per mail naar: personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl.
Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op een nader te bepalen avond.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Hoeksel, huidige penningmeester,
tel.: 06- 13649573.

