Vacature: Raad van Advies NOBTRA
NOBTRA is de brancheorganisatie voor trainend Nederland. We toetsen, erkennen en
ontwikkelen beroepstrainers en verbinden hen met opdrachtgevers. Zo bevordert en
bewaakt NOBTRA de kwaliteit van het trainersvak in Nederland.
NOBTRA zoek twee leden voor de Raad van Advies.
Taken Raad van Advies
De RvA adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over lopend en toekomstig beleid
en over de uitvoering van het beleid. Er zijn 3 vergaderingen per jaar met de leden van de
RvA en de voorzitter. Verder is er 1 bijeenkomst per jaar met de aangeslotenen van
NOBTRA. Als de omstandigheden dit vragen, kan er ook een beroep worden gedaan op
individuele leden of de volledige Raad van Advies.
Samenstelling Raad van Advies
Op dit moment is de Raad van Advies nog in opbouw. Op de langere termijn streven we
naar een Raad met vijf of zes leden afkomstig uit verschillende partijen die betrokken zijn
bij trainen Nederland. Op de korte termijn zoeken we twee leden.
Ben je:
• werkzaam als beroepstrainer, hetzij als zelfstandige, hetzij in loondienst?
• of werkzaam als leidinggevende van beroepstrainers in de publieke of private sector?
Wil je:
• een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het trainersvak in Nederland?
• meedenken over strategische vraagstukken die te maken hebben met trainen en
opleiden?
• het bestuur van NOBTRA adviseren over strategische en operationele vraagstukken.
• fungeren als een ambassadeur voor NOBTRA?
En heb je:
• kennis van en ervaring met de wereld van het trainen?
• minimaal een afgeronde Hbo-opleiding?
• het vermogen om strategisch na te over lange-termijn ontwikkelingen?
• kennis van en ervaring met het functioneren van ideële organisaties in complexe
omgevingen?
• aantoonbare ervaring in een adviserende functie?
Dan ben jij misschien degene die we zoeken!
Enthousiast?
Laat het ons weten door middel van een motivatiebrief en CV. Die kan worden gestuurd
naar karima@nobtra.nl De sluitingstermijn is 5 april 2021.
Contact gegevens
Wilt u meer weten over deze functie, dan kunt u contact opnemen met Karima Matser,
voorzitter (te bereiken via het secretariaat info@nobtra.nl) of met Peter Baggen, voorzitter
Raad van Advies peterbaggen@Schoolvoortraining.nl

