Profiel voorzitter Ondernemend Assen

Over onze vereniging
Ondernemend Assen is een vereniging die met haar projecten voor en door haar leden bijdraagt aan
een goed vestigingsklimaat in Assen. Daarnaast biedt zij haar leden een platform voor onderlinge
ontmoeting, zakendoen, kennisdeling en gezamenlijke inkoop van producten en diensten. Samen met
de overheid en de Zorg- en Onderwijssector werkt Ondernemend Assen aan een kwalitatief
hoogwaardig en duurzaam ondernemersklimaat in Assen. Daarbij staat persoonlijk contact en een
lokale aanpak centraal. Ondernemend Assen is met 500 leden de grootste vereniging van en voor
ondernemers in Assen. De vereniging bestaat uit vijf geografische kringen en drie branches, te weten
Onderwijs, Overheid/Defensie en Zorg.

Het bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks
bestuur wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter en penningmeester en drie gekozen leden
welke maandelijks vergaderen. Het algemeen bestuur vergadert twee keer per jaar. De voorzitter van
het dagelijks bestuur/algemeen bestuur functioneert als een onafhankelijk voorzitter, niet gebonden
aan een van de kringen of branches en deze is het boegbeeld van de vereniging. Het bestuur wordt
ondersteund door het facilitair bureau bij de uitvoering van diverse projecten, evenementen en
activiteiten voor en door de leden.
Het bestuur van Ondernemend Assen is op zoek naar een:

Onafhankelijk voorzitter M/V
Bent u onze nieuwe voorzitter?
Wij zoeken iemand met leidinggevende kwaliteiten, die zich samen met het team in wil zetten om de
missie en visie van Ondernemend Assen te realiseren. De onafhankelijk voorzitter is een ondernemer
uit Assen die bereid is om het boegbeeld voor de vereniging te zijn. De voorzitter kent het politiekeen ondernemersklimaat in Assen en heeft een goed zakelijk netwerk in de stad. Ook weet u
gemakkelijk relaties te leggen met onze stakeholders zoals het OFA, onze leden en
vertegenwoordigers van overheden, onderwijs- en zorginstellingen. Tevens bent u in staat om uw
functioneren aan te passen aan de verschillende bestuurlijke niveau’s en disciplines.

Uiteraard verwachten wij van de voorzitter dat:

❖ U beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
❖ U in staat bent om verschillende zaken te coördineren;
❖ U organisatiesensitief en integer bent;
❖ U beschikt over een gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht;
❖ U besluitvaardig, resultaatgericht en doortastend bent;
❖ U beschikt over integrerende kwaliteiten en kwaliteiten op het gebied van conflicthantering;
❖ U zich bewust bent van de eigen rol als voorzitter, van bewaker van het functioneren van het
bestuur en van de goede onderlinge verhoudingen.
❖ U lid bent (of wordt) van de ondernemersvereniging.
Wat biedt onze vereniging jou?
De onafhankelijk voorzitter werkt in een stimulerende omgeving aan innovatieve projecten en bouwt
mee aan een goed vestigingsklimaat in Assen.
Interesse?
Herkent u zichzelf in bovenstaand profiel en heeft u belangstelling voor deze boeiende
bestuursfunctie, stuur dan een motivatiebrief naar: info@ondernemend-assen.nl.
Voor meer informatie, bezoek onze website: https://www.ondernemend-assen.nl of neem contact op
met René Kuipers (06-51358459) of Romeo Charmes (06-54756147).

