Vacature voorzitter D66 Amsterdam West
D66 Amsterdam West is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het
afdelingsbestuur. Wij zijn een actieve deelafdeling met bijna 800 leden en 4
fractieleden in de stadsdeelcommissie en een stadsdeelbestuurder.
Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden. Elk van hen is verantwoordelijk voor een deel van
het werk van het bestuur, maar ze hebben ook duidelijk een gezamenlijk taak om D66 lokaal
te vertegenwoordigen en leden te motiveren en activeren. De voorzitter wordt door de
algemene ledenvergadering voor vier jaar in functie gekozen.
Profiel voorzitter
De voorzitter van de deelafdeling beschikt over communicatief talent en een breed
maatschappelijk netwerk. Hij/zij is een ervaren en netwerkgerichte bestuurder. Als
inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de afdeling te geven en leden aan
haar te binden. Hij/zij stuurt het bestuur en de deelafdeling krachtig aan, is politiek sensitief
en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren. Als interne en externe
vertegenwoordiger van de deelafdeling geeft hij/zij leiding aan de afdeling. Het
voorzitterschap kost circa 4 tot 8 uur per week.
Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden
● Verantwoordelijk voor een goedwerkend bestuur
● Bindende factor in het bestuur en versterkt de samenwerking met fractie, dagelijks
bestuur en andere afdelingen
● Goede taakverdeling en motivatie in het bestuur
● Ondersteuning fractie in de stadsdeelcommissie West, de dagelijks bestuurder van
West en zorgt voor constructief contact onderling
● Creëert de kaders voor de selectie van bestuursleden
● Onderhoudt netwerk binnen de partij
● Werkt aan verdere professionalisering en uitbreiding van de deelafdeling
● Organiseert samen met de secretaris de ledenvergaderingen
● Signaleert issues en geschillen, acteert daarop proactief
● Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.
Competenties
Besluitvaardig | leervermogen | Netwerkgericht | relaties opbouwen, onderhouden en
benutten | Onderhandelen | Politieke sensitiviteit | Verbinden | Visie uitdragend
Procedure
Heb je interesse in deze vacature of heb je nog vragen? Mail of bel dan naar Will-Jan Jacobs
(w.j.a.jacos@gmail.com), 06-13674640. Tot zondag 5 december 17:00 uur is het mogelijk
een CV en motivatiebrief aan te leveren. Om in aanmerking te komen voor deze vacature
moet je op het moment van aanmelding tenminste een half jaar lid zijn van D66. Tijdens de
deelafdelingsvergadering van 8 december 2021 presenteren de kandidaten zich aan de
leden, waarna de leden via een stemming bepalen welke kandidaten tot het bestuur
toetreden. De daadwerkelijk toetreding tot het bestuur vindt in het voorjaar van 2022 plaats.

