
 

Lid Raad van Commissarissen (RvC) – Studenten Overleg Orgaan Zwolle

(SOOZ)

Voor de Raad van Commissarissen van het SOOZ zijn wij op zoek naar een betrokken en verbindende

toezichthouder die zich betrokken voelt bij het vertegenwoordigen van de belangen van de Zwolse

studenten, een kritische blik heeft en het liefst kennis van instanties als de gemeente of het

onderwijs. Het gaat hier om een vrijwillige functie, waarbij gemiddeld eens in de 6-8 weken ’s avonds

overleg plaatsvindt met het dagelijks bestuur van het SOOZ.

Het doel van het SOOZ is het vertegenwoordigen van de gemeenschappelijke belangen van de Zwolse

studenten naar de buitenwereld en het behartigen van de individuele belangen van deze studenten.

De RvC functioneert ter voordeel van de vereniging en dragen door het uitvoeren van een

adviserende en toezichthoudende functie t.a.v. het dagelijks bestuur bij aan de koers van de

vereniging. Hierbij staat de doelstelling van het SOOZ altijd voorop. De commissarissen fungeren

onafhankelijk in denken en doen. Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een mix van

kennis en ervaring op het gebied van studenten vertegenwoordiging.

Kwalificaties:

● Zelfstandig

● Zich herkennen in de doelstelling van het SOOZ

● Kennis van studentenleven en/of instanties.

● Teamspeler

● Een goede balans tussen betrokkenheid en afstand

● Communicatief vaardig

Sollicitatieproces

Wanneer u reageert op deze functie is het proces als volgt. Het dagelijks bestuur en de huidige leden

van de RvC zullen uw motivatie en ervaring bekijken. Vervolgens vindt er een kennismaking plaats

met het bestuur en de RvC om te kijken of hier ook een klik is.

Als alles goed gaat is de volgende stap om uzelf voor te stellen op onze algemene ledenvergadering.

Hier hebben onze leden en lidverenigingen de kans om nog vragen te stellen voordat er gestemd zal

worden. Na de stemming zal bekend worden of wij een nieuw RvC lid rijker zijn.


