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Maak je makkelijk verslagen of samenvaKngen en heb je zin om ons hoofdbestuur te
ondersteunen? Dan ben jij wellicht onze nieuwe notulist.
Heb je interesse in deze func*e? Dan kun je een sollicita*ebrief met mo*va*e en voorzien van
een uitgebreid curriculum vitae tot uiterlijk 31 augustus 2020 mailen naar hheijstek@hetnet.nl
Selec%e
Zo spoedig mogelijk na de slui*ng van de reac*etermijn zal een sollicita*egesprek plaatsvinden
met de kandidaten die aan de gestelde criteria van de proﬁelschets voldoen.
Werkzaamheden
Na de selec*e zal de notulist aan de slag gaan binnen onze vereniging. De werkzaamheden
bestaan uit het maken van een ruw verslag *jdens de overleggen binnen het hoofdbestuur,
*jdens de overleggen met de sec*es en *jdens de overleggen met de afgevaardigden naar de
ledenraad van onze vereniging. Deze overleggen zijn al*jd op een woensdag en vinden plaats in
het Ambtenarencentrum in Den Haag. Na het overleg werk je het verslag uit tot een
conceptverslag. Hierna worden de conceptverslagen *jdens de overleggen vastgesteld. Ook
maakt de notulist een ac*epunten- en besluitenlijst en houdt hiervan een archief bij. De notulist
werkt hierin nauw samen met de secretaris van de vereniging.
Vakbondsfaciliteiten
Binnen onze vereniging werken wij met vrijwilligers. Zij ontvangen geen salaris voor hun
werkzaamheden. De notulist kan wel gebruikmaken van buitengewoon verlof overeenkoms*g
het bepaalde in paragraaf 4.5 van de CAO Rijk.
Informa%e
Wil je meer informa*e over de func*e van notulist, neem dan contact op met Henrië[e Heijstek,
wnd. secretaris Jus**evakbond Juvox, telefoon: 06 – 12 51 47 34.

