Vacature - Bestuurder PJO
Plattelands Jongeren Overijssel (PJO) is een zelfstandige, professionele organisatie voor en door
jongeren van het Overijsselse platteland. Bij PJO zijn 20 jongerenverenigingen aangesloten met ruim
1000 leden. Verenigingen, die bestuurd worden door actieve vrijwillige jongeren. Deze jongeren
organiseren op lokaal niveau diverse activiteiten, evenementen en bijeenkomsten met thema’s als
cultuur, sport, agrarisch en educatie. Door het organiseren van deze activiteiten dragen de jongeren
zorg voor hun eigen leefomgeving en worden zij gemotiveerd om actief met burgerschap bezig te zijn.
Wat doen we?
Wij ontwikkelen en organiseren innovatieve projecten en activiteiten voor en door jongeren op het
Overijsselse platteland. Daarnaast ondersteunen we de lokale besturen van de bij ons aangesloten
plattelandsjongerenverenigingen. Zo willen wij de leefbaarheid op het platteland verhogen en de
verbondenheid tussen jongeren maar ook met andere doelgroepen in de directe leefomgeving
verbeteren. Wij dragen bij aan een leefbaar en aantrekkelijk platteland voor jongeren.
Wat houdt de functie in?
Als bestuurslid neem je actief deel aan de vergaderingen. Daarnaast ga je in gesprek met onze leden
om te weten wat er bij hen speelt en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. Je bent een van
de gezichten van onze organisatie. Je bent nieuwsgierig naar het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk op
het Overijsselse platteland en je hebt lef om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ook treedt je in gesprek
met collega-organisaties en overheden over verschillende onderwerpen. In alles wat je vanuit je
functie doet krijg je professionele ondersteuning van onze bestuursondersteuner. Je staat er in het
uitoefenen van je functie niet alleen voor, maar werk je in een bestuur.
Wat word van je verwacht?
Je bent in ieder geval 2 avonden per maand beschikbaar;
Je bent enthousiast;
Je hebt lef en gaat hierbij nieuwe uitdagingen niet uit de weg;
Je kunt goed samenwerken;
Je bent positief meedenkend;
En je hebt er zin in!
Wat krijg je ervoor terug?
Een gezellig en gemotiveerd jong bestuur;
Professionele ondersteuning in het uitoefenen van je functie;
Uitbreiding van je (professionele) netwerk;
Interessante bijeenkomsten, activiteiten en vergaderingen;
Nieuwe uitdagende ervaringen om van te leren;
Goede aanvulling op je CV;
Reiskostenvergoeding en een vaste vrijwilligersvergoeding.
Iets voor jou of meer weten over PJO of de functie? Neem dan contact op via
info@plattelandsjongeren.nl of 030-2769869.
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