FUNCTIEPROFIEL BELE IDSCOÖRD INATOR SGP-JONG EREN
Hoofddoel functie
•

Ondersteunen bestuursleden in beleidsvoorbereiding en -uitvoering

•

Ondersteunen en ontwikkelen vrijwilligers / commissies SGP-jongeren

•

Verantwoordelijk voor ontwikkelen en uitvoeren gastlessen

•

Verbindende schakel met en vertegenwoordiging bij andere partijgeledingen

Bevoegdheden
•

NB! Inhoudelijke afstemming met bestuur
•

Plaats in de organisatie
•
•

Vrijheid tot doen van uitgaven die in de begroting zijn opgenomen op
het terrein van de functie, bijeenkomsten, opleiding/training, projecten
Zelfstandige vertegenwoordiging van SGP-jongeren binnen kaders van gesteld beleid

Kernwaarden

Rapporteert aan bestuur SGP-jongeren

Conformeren aan en gedragen naar de kernwaarden van het partijbureau:

Vertegenwoordigt SGP-jongeren in diverse verbanden binnen en buiten de

•

Competentiebewust

partij als dat door het bestuur van SGP-jongeren wordt gevraagd

•

Flexibel

•

Coördinator van gehele vereniging, centraal contactpersoon op partijbureau

•

Open en duidelijk

•

Functioneel leidinggeven aan de professionele eenheid SGP-jongeren

•

Resultaatgericht

•

Conformeert zich en draagt bij aan werkomgeving op partijbureau

•

Dienstbaar

Resultaatgebied 1 - Beleid

Resultaatgebied 3 - Ledenwerving

•

Adviseert bestuur gevraagd en ongevraagd op alle beleidsterreinen

•

Draagt bij aan de strategieontwikkeling van ledenwerving

•

Draagt zorg voor vierjaarlijkse beleidsnota

•

Draagt bij aan de uitvoering van ledenwerfactiviteiten

•

Stuurt op beleidsconsistentie en doorwerking van visie en missie in beleid

•

Draagt bij aan het ‘binden en boeien’ van betrokkenen bij de organisatie

•

Onderzoekt samen met de (vice)voorzitter knelpunten in de organisatie

•

Ondersteunt in de grotere organisatorische trajecten

•

Ondersteunt het Politiek bestuur bij lezingen en optredens

Resultaatgebied 2 - Toerusting & Scholing
•
•
•

Resultaatgebied 4 - Richting gehele partij (verdere verantwoordelijkheden)
Participeren in:

Initieert minstens driemaal per jaar een trainings- of scholingsprogramma

•

Managementteam (MT) partijbureau

voor vrijwilligers en betrokken leden

•

Integraal Strategisch Beraad (ISB)

Coördineert studiegroep van vrijwilligers

•

Redactie ‘De Banier’

Stimuleert en adviseert commissies m.b.t. inhoudelijke vorming

•

Campagneactiviteiten

en verdieping

•

Aanspreekpunt voor en vertegenwoordiger van SGP-jongeren bij

•

Verzorgt gastlessen en workshops op aanvraag

•

Ontwikkelt materiaal voor deze aanvragen en houdt dit actueel

•

Investeert in relevante contacten en netwerken

andere partijgeledingen en vv
•

Zowel in voor- als nawerk is er, bij vertegenwoordiging binnen de partij,
een nauw overleg met het bestuur

