VACATURE
Lid van de Algemene Vergadering
LID VAN DE ALGEMENE VERGADERING?
Je wil je engageren voor Jongsocialisten op nationaal niveau, maar kan hier niet
zoveel tijd aan besteden als een nationaal bestuurslid. Toch draag je de beweging
een warm hart toe en wil je je steentje bijdragen. Dan is lid worden van de Algemene
Vergadering een interessante optie. De Algemene Vergadering is een controleorgaan
dat waakt over het welzijn van de organisatie (financiën en structuur), de goede
werking van het bestuur en de naleving van de reglementen. De leden van de AV
vertegenwoordigen de leden van hun provincie, het Brussels Gewest of het
studentennetwerk. De AV komt minstens 4 keer per jaar samen.

PROFIEL
Je bent bereid om op minstens 4 bijeenkomsten van de AV per jaar aanwezig te zijn
en deze grondig voor te bereiden. Je bent graag bezig met het financiële welzijn van
Jongsocialisten. Je wil veel bijleren. Je kan op constructieve manier kritisch zijn ten
opzichte van het nationaal bestuur. Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel ten
opzichte van de mensen die je vertegenwoordigt en koppelt regelmatig naar hen
terug. Je mandaat begint op 7 oktober 2020 en loopt voor twee jaar.

WAT KAN JE BIJ ONS LEREN?
De structuur en het beleid van Jongsocialisten doorgronden.

SOLLICITEREN
Je kan solliciteren door de volgende documenten voor 7 oktober om 12 uur te
bezorgen aan het nationaal secretariaat via info@jongsocialisten.be:
 Een volledig ingevuld ‘formulier voor kandidaten’
 Een foto van jou die we mogen gebruiken in onze communicatie
 Een motivatiebrief (max. 500 woorden)
Kandidaturen die onvolledig zijn of te laat bezorgd worden, komen niet meer in
aanmerking.
Verder ben je aanwezig op het verkiezingscongres tenzij een gegronde reden je
hiertoe verhinderd.

Verdere cruciale informatie over het verloop van de verkiezingsprocedure en de
voorwaarden voor kandidaatstelling vind je hier in het verkiezingsreglement.

VRAGEN?
Neem contact op met het nationaal secretariaat voor verdere vragen via
info@jongsocialisten.be of 02 552 02 69. Over inhoudelijke vragen over de functie als lid
van de Algemene Vergadering kan je ook terecht bij de huidige leden van de AV. Op
de volgende bladzijde vind je hun namen en contactgegevens.

