Voorzitter
Vacat urenummer: 13885
Organisat ie: Arnhemse Reddingsbrigade
Jij bent voorzitter van de Arnhemsche Reddingsbrigade die zich bezig houdt met Z wemmend Redden
en EHBO. Als voorzitter ben je enthousiast en een voortrekker van de groep. Je hebt oog voor de
toekomst en bent een sterk persoon binnen de club van vrijwilligers. Het is een pre als er af f initeit is
met Z wemmend redden en / of EHBO. Er zijn 3 hoof dtaken: Algemene aansturing, beleidvorming en
representatie.

Werktijden
Door de week
's Avonds
1 à 2 avonden per week

Uitgebreide taakomschrijving
Best uurvergadering eens in de 6 t ot 8 weken.
Minimaal 2 dinsdagavonden en 2 woensdagavonden aanwezig in het zwembad.
Naar voorzit t ersoverleg binnen de zwemverenigingen en regiovergadering of jaarvergadering van Redned.
Vergadering EHBO bijwonen.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je bent bereid een verklaring omt rent gedrag aan t e vragen en t e overleggen.
Bij voorkeur heb je best uurlijke vaardigheden, ben je init iat iefrijk en oplossingsgericht .
Bruggenbouwer met communicat ieve en sociale vaardigheden.
Bij voorkeur woonacht ig in Arnhem of omst reken.
Minimaal 18 jaar.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
We zijn een vereniging die volledig best aat uit vrijwilligers, daardoor is het een gezellige groep om mee t e
werken. Naast de avonden in het zwembad is er ook enkele keren per jaar een act ivit eit voor alle
vrijwilligers, zoals bowlen of gezamenlijk et en. De leeft ijden van de vrijwilligers lopen erg uit een, waardoor
het voor iedereen leuk is. Het ent housiasme van de kinderen die komen zwemmen werkt erg aanst ekelijk
en ook de ouders zijn vaak dankbaar als ze goed geholpen zijn.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen Sector

Sport & Recreatie

Activiteit

Bestuurswerk Aantal vrijwilligers

11-50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

Geen

Werkdagen

Door de week Vrijwilligersovereenkomst onbekend

Dagdeel

's Avonds

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige nee
Doelstelling organisatie
Het geven van elementair- en zwemmend redden zwemonderwijs.

Wijk
Malburgen

Vacaturenummer
13885

Contactgegevens
Arnhemse Reddingsbrigade
Loevest einlaan 15
6825CN Arnhem
www.arnhemse-reddingsbrigade.nl
T hijs de Waard
06-57616583
voorzit t er@arnhemse-reddingsbrigade.nl

