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VACATURE
(aspirant) hoofdbestuurslid
J&V organisatie
Ben jij werkzaam bij een organisatie functionerend onder het ministerie van Justitie en Veiligheid niet
zijnde DJI, OM of Rechtspraak? En heb jij interesse in een hoofdbestuursfunctie bij de grootste
vakbond voor medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid? Dan zoeken wij misschien
jou!
Inhoud van de functie
Als aspirant hoofdbestuurslid ben je aanspreekpunt voor onze ‘vertegenwoordigers’ die werkzaam zijn bij
verschillende J&V-organisaties. Vertegenwoordigers zijn actieve vakbondsleden die het hoofdbestuur
voorzien in informatie en van relevante ontwikkelingen en vice versa. Vertegenwoordigers zijn de
‘verbinding’ met onze leden.
Naast de maandelijkse hoofdbestuursvergaderingen en de maandelijkse vertegenwoordigersvergaderingen, bestaat de mogelijkheid om als gesprekspartner aan te sluiten bij het Decentraal
Georganiseerd Overleg (DGO). Samen met een aantal andere vakbonden behartigt Justitievakbond Juvox
hier de collectieve belangen van alle J&V-medewerkers.
Er bestaat een mogelijkheid om binnen het hoofdbestuur een of meerdere portefeuilles toegewezen te
krijgen. Dit is afhankelijk van de achtergrond van kandidaat en gaat natuurlijk in goed overleg met de
overige hoofdbestuursleden.
Bezit jij:

- hbo werk- en denkniveau;
- Een gezonde dosis energie;
- een gezond verstand?
Ben jij:

-

werkzaam bij een J&V-organisatie (must);
lid van Justitievakbond Juvox (of bereid om lid te worden);
een teamspeler;
communicatief (schriftelijk en mondeling) vaardig;
een strategische denker;
een ‘doener’;
kritisch;
flexibel en loyaal (bijv. bij een meerderheid van stemmen genomen besluiten buiten het hoofdbestuur te
verdedigen);

- misschien al ervaren op bestuurlijk niveau om goed te kunnen opereren in het werkveld van de
collectieve en/of individuele belangenbehartiging;

- integer en betrouwbaar?

Solliciteren!
Heb jij na het lezen van deze vacature nog steeds interesse in de hoofdbestuursfunctie? Mail dan jouw
motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 1 maart 2021 naar: algemeen@juvox.nl (o.v.v.: HB-JENV21)
Selectieprocedure
Na sluiting van de reactietermijn vindt er een briefselectie plaats. Voldoe jij aan onze verwachtingen, dan
word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met een sollicitatiecommissie op 10 of 17 maart 2021.
Ben jij de kandidaat bent die wij zoeken, dan word je voor de duur van minimaal 1 jaar aangesteld als
aspirant hoofdbestuurslid. Bij een jaar goed functioneren, wordt een aspirant hoofdbestuurslid
voorgedragen als kandidaat tijdens een Algemene Ledenraadsvergadering (ALV).
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 (aspirant) hoofdbestuursleden komt dit neer op 320 uur per jaar.
Naast het recht op buitengewoon verlof van de werkgever heeft een hoofdbestuurslid ook recht op
uitstekende faciliteiten waaronder een prima reiskostenvergoeding.
Vragen?
Wil je meer informatie over de functie van aspirant hoofdbestuurslid, neem dan contact op met
Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox, telefoon: 06 - 55 41 43 68.

