In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van
enkele leden van de Raad van Toezicht is Rijnstad op zoek naar:

twee leden voor de Raad van Toezicht
Algemeen
Rijnstad is een maatschappelijke organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in Arnhem
en omgeving met ruim 150 medewerkers en circa 800 vrijwilligers. Onze organisatie draagt bij aan het
bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. We doen dit door mensen te versterken in hun
kwaliteiten, te helpen bij hun problemen, te ondersteunen in hun ontwikkeling en aan te spreken op de
eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. We bieden dienstverlening op maat en dicht bij de
mensen. Rijnstad heeft daarbij een preventieve en curatieve functie in de eerste lijn.
Profiel
Graag komen wij in contact met ervaren toezichthouders met een achtergrond in het sociaal domein en/of
een achtergrond in het openbaar bestuur. Bestuurlijke ervaring binnen het werkveld van Rijnstad of
hieraan gerelateerde werkvelden en kennis van en ervaring binnen de bestuurlijke omgeving waarin de
organisatie actief is, strekken tot aanbeveling. De leden zijn woonachtig en/of werkzaam in de regio
Arnhem en beschikken over een functioneel netwerk binnen de regio dat zij zo nodig kunnen inzetten ten
dienste van Rijnstad.
In het algemeen geldt dat de beoogde leden affiniteit hebben met de sector Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening waarbinnen Rijnstad werkzaam is. Verder dient er expertise aanwezig te zijn om adequaat
te kunnen voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-bestuurder.
Informatie
Voor nadere informatie over de profielschets van de Raad van Toezicht en bij eventuele overige vragen
kunt u telefonisch contact opnemen met onze bestuurssecretaris mw. T. van Vulpen, via 06-11411248
of per mail t.vvulpen@rijnstad.nl
Meer informatie over Rijnstad vindt u op www.rijnstad.nl

Sollicitatie
Heeft u belangstelling? Dan zien wij uw reactie, voorzien van uw cv en motivatie, graag uiterlijk 10 januari
2018 tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar: Rijnstad, Postbus 222, 6800 AE Arnhem t.a.v. dhr. E.J.C
Derksen, voorzitter Raad van Toezicht, of mailen naar: raadvantoezicht@rijnstad.nl
Procedure
De selectiegesprekken vinden plaats in twee ronden.
De eerste ronde vindt plaats op respectievelijk dinsdag 23 januari en donderdag 25 januari 2018.
De tweede gespreksronde staat gepland op woensdag 14 februari 2018.
De gesprekken worden door dhr. E. Derksen, mw. M. Nillessen en dhr. A. Brits van de Raad van Toezicht
gevoerd. Aan de eerste gespreksronde nemen tevens een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad en
een vertegenwoordiger van de Cliëntenraad deel. Voorafgaand aan de voordracht voor benoeming zal een
gesprek plaatsvinden met mw. A. Geritz, de directeur-bestuurder.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

