Vacature bestuurslid
Hoofdbestuur NVJ
De Nederlandse Vereniging van Journalisten organiseert bijna 8.000 journalisten, in vaste dienst en
als zelfstandige werkzaam, binnen alle sectoren van de media. Het bestuur bepaalt het beleid, in
nauw overleg met de algemeen secretaris, en geeft ook invulling aan de statuten van de NVJ (zie
bijlage).
De NVJ zoekt een nieuw bestuurslid die als actief journalist het beleid van de vereniging mede wil
bepalen.
Van het bestuurslid van de NVJ vragen wij:
- Sterke betrokkenheid bij de doelstellingen van de NVJ;
- Gedegen ervaring in en kennis van de journalistiek en de media, inclusief de ontwikkelingen in
deze branche;
- Vaardigheid en representativiteit om de belangen van de NVJ te vertegenwoordigen in eigen
kring zowel als in breder verband;
- Een open en communicatieve houding ten opzichte van de werkorganisatie, de leden, de secties
en de ALV;
- Goede uitdrukkingsvaardigheid, en vaardigheid de materie van zijn of haar portefeuille helder te
verwoorden.
- Affiniteit met marketing strekt tot aanbeveling.
De NVJ wil een diverse en inclusieve vereniging zijn, die de belangen van álle journalisten in
Nederland behartigt. Daarom nodigen wij uitdrukkelijk journalisten met een diverse achtergrond uit
om zich kandidaat te stellen. De NVJ verwacht dat kandidaten, gegeven hun overige activiteiten,
kunnen optreden als onafhankelijke vertegenwoordiger van de beroepsgroep.
Als bestuurslid van de NVJ kun je/kunt u een rol spelen in een sector die sterk in beweging is. Het
bestuur stuurt lopende campagnes aan, zoals de tarievenstrijd voor (foto)journalisten, en houdt
toezicht op het arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector. Daarnaast ben je/bent u betrokken bij de
strategie van de NVJ in nationaal en internationaal verband, maar ook bij zaken als het
marketingbeleid en de financiën. Het NVJ-bestuur streeft naar een brede vertegenwoordiging van de
beroepsgroep, zowel qua functieprofielen van de bestuursleden als qua persoonlijke achtergrond.
Bestuursleden van de NVJ wordt een jaarlijkse vergoeding aangeboden van maximaal € 242,(belastingvrij), plus alle gemaakte onkosten. De benoeming geldt voor een termijn van drie jaren,
met maximaal één termijn van drie jaren te verlengen.
Bij vragen over de vacature kan je contact opnemen met de algemeen secretaris, Thomas Bruning op
06-2049 5245 of tbruning@nvj.nl. Sollicitaties, voorzien van een motivatie en biografie, ontvangen
wij uiterlijk 24 mei 2020 op het volgende mailadres: pniels@nvj.nl
De sollicitaties zullen online met de leden van de NVJ worden gedeeld.

