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VACATURE
Vertegenwoordigers
Justitievakbond Juvox
We zien jou als de ambassadeur van jouw locatie en organisatie. Daarmee ben je voor het
hoofdbestuur het aanspreekpunt als wij iets specifiek van jouw organisatie willen weten. Zo zullen
wij jou bijvoorbeeld in het geval er een incident is in jouw organisatie direct benaderen met het
verzoek om informatie. Jij bent onze ogen en oren maar ook onze ‘verbinding’ met de werkvloer!
Inhoud van de functie
Als vertegenwoordiger van jouw locatie en organisatie geef je op initiatief van het hoofdbestuur, maar vooral
ook op eigen initiatief, het hoofdbestuur feedback of spar je met collega’s over bepaalde thema’s die
spelen op jouw werkterrein.
Vertegenwoordigers worden in bijeenkomsten met een afvaardiging van het hoofdbestuur die in ieder geval
gespecialiseerd is op het gebied van jouw werkterrein gevraagd om input te leveren van wat speelt op de
werkvloer. Met collega’s van al de andere dienstonderdelen op jouw werkterrein bespreek je de problemen
die spelen binnen jouw organisatie, de wensen van het personeel, enz.
Profiel
Een vertegenwoordiger vindt het leuk om samen met het hoofdbestuur en andere collega’s van jouw
werkterrein te sparren over wat er speelt in de organisatie. Het is daarom van belang dat je beschikt over
een ‘open mind’ en een onderzoekende geest.
De ideale vertegenwoordiger:
- kent het eigen dienstonderdeel goed;
- is voor minimaal 75% van de contracturen daadwerkelijk werkzaam in de eigen functie (min.
neventaken)
- heeft een onderzoekende houding;
- heeft verfrissende ideeën;
- is opbouwend kritisch en denkt actief mee met het hoofdbestuur en collega’s;
- is communicatief sterk;
- voelt zich betrokken bij het werk;
- is maatschappelijk betrokken;
- is bereid om minimaal 6x per jaar samen met alle andere vertegenwoordigers uit het eigen
dienstonderdeel en afvaardiging van het hoofdbestuur te vergaderen.

Solliciteren!
Herken jij jezelf in het profiel van een vertegenwoordiger? Stuur dan uiterlijk 1 maart 2021 een mail met
daarin jouw motivatie en jouw cv naar: algemeen@juvox.nl (o.v.v.: VERW-JUVOX21)
Selectieprocedure
Na sluiting van de reactietermijn vindt er een briefselectie plaats. Voldoe jij aan onze verwachtingen, dan
word je uitgenodigd voor een speeddate (verwachting eind maart/begin april 2021).

Faciliteiten en vergoedingen
Onze vereniging bestaat uit enkel vrijwilligers. Dit betekent dat men geen salaris ontvangt voor verrichte
werkzaamheden.
Als actief vakbondslid kan men wel gebruikmaken van buitengewoon verlof overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 4.5 cao Rijk. Voor de vertegenwoordigersfunctie bij Justitievakbond Juvox komt dit neer op 208
uur per jaar.
Naast het recht op buitengewoon verlof van de werkgever heeft een vertegenwoordiger ook recht op
uitstekende faciliteiten waaronder een prima reiskostenvergoeding.
Daarnaast krijg je als vertegenwoordiger bij Justitievakbond Juvox:
• de unieke kans om een bijdrage te leveren aan verbetering van het werkklimaat;
• een inkijkje in de wereld van de hoofdbestuursleden en de overlegtafels van jouw organisatie;
• bijeenkomsten met hoofdbestuursleden en andere collega’s/vertegenwoordigers van jouw
werkterrein (netwerken);
• de kans om signalen (bijv. over wat er speelt in de organisatie) te laten agenderen op de Haagse
overlegtafels zodat er iets aan kan worden gedaan!
Vragen?
Wil je meer informatie over de functie van Juvox-vertegenwoordiger, neem dan contact op met
Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox, telefoon: 06 - 55 41 43 68.

