Vacature: secretaris
Het Gastronomisch Gilde is de grootste beroepsvereniging in de horeca en verenigt op dit moment
SVH Meesterkoks, chef koks, sous chefs, zelfstandig werkende koks, leerlingen consumptieve vakken
en in de toekomst een ieder die werkzaam is in de gastvrijheid. De vereniging is er om hun belangen
te behartigen en ze te laten presteren in hun vak. Het bestuur wordt bijgestaan door een
verenigingsbureau ter ondersteuning van de uitvoerende taken. De huidige secretaris Fritsjan
Gastkemper heeft te kennen gegeven te willen stoppen.
Het bestuur is dan ook op zoek naar een nieuwe secretaris M/V.
Functie
De secretaris is bestuurder en maakt deel uit van het bestuur van het Gastronomisch Gilde.
Portefeuille
▪ Het uitvoeren van alle secretariële werkzaamheden van, en voor, het juist besturen van het
Gastronomisch Gilde waarbij het verenigingsbureau veel uitvoerende taken verwerkt.
▪ Verantwoordelijk voor het functioneren van het verenigingsbureau.
▪ De controleur op het werken van het bestuur conform de statuten.
▪ Verantwoordelijk voor controle op het beheer van de ledenadministratie.
▪ Verantwoordelijk voor overleg m.b.t. de inhoud van het verenigingsblad, De Koks Koerier.
▪ Het mede opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen.
▪ Verantwoordelijk voor de controle en definitieve verslaglegging van bestuurs- en
ledenvergaderingen.
Profiel
▪ Een verbinder met actieve belangstelling voor het ontwikkelen van het Gastronomisch Gilde.
▪ Bestuurlijke ervaring.
▪ Bij voorkeur praktiserend in de horeca en/of voldoende kennis van de sector.
▪ Bereid en in staat om voldoende tijd (4-8 uur per week) in deze functie te steken.
▪ Als secretaris wordt van je verwacht aanwezig te zijn (waaronder conference of Skype) bij
bestuursvergaderingen (zeker 6 x per jaar), de Algemene Ledenvergadering en bijkomende
bijeenkomsten (bijvoorbeeld: sponsordag en besturendag)
Condities
Alle bestuursleden werken pro deo! Aan een bestuursfunctie is wel een vergoeding, op
basis van werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten verbonden. Daarnaast een
kilometervergoeding van € 0,38 per kilometer.
De functie wordt voor minimaal vier jaar vervuld.
Procedure
Kandidaatstellingen kunnen vóór 10 november 2018 schriftelijk bij het secretariaat worden
ingediend. Dat kan per post: Gastronomisch Gilde, Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht, of per e-mail
info@gastronomischgilde.nl. Kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Informatie over de functie of het profiel is in te winnen via het secretariaat telefonisch 088-0048158
of info@gastronomischgilde.nl.

