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Vacature Directeur
Stichting Tools To Work vindt dat ieder mens de kans moet krijgen om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Dit doen wij door kansen en hulp te bieden aan mensen om zichzelf te ontplooien, mee te doen in de
maatschappij en op eigen benen te staan.
Wij werken in twee richtingen, die elkaar aanvullen en versterken. In Nederland bieden we een veilige
werkomgeving aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dagbesteders en vrijwilligers. In Afrika bieden
wij ondersteuning aan technisch vakonderwijs door het leveren van gereviseerde gereedschappen, waarmee
mensen een eigen inkomen kunnen verdienen. Door het bieden van kansen en begeleiding aan de medewerkers
in onze werkplaats, bieden we tegelijkertijd kansen aan (jong)volwassenen in Afrika.
Wij zijn op zoek naar een bevlogen directeur die leiding kan geven aan onze groeiende organisatie en ambities.

Taken en Verantwoordelijkheden
-

Eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
Geeft leiding aan de 8 stafleden en daarmee indirect aan de 100 vrijwilligers, deelnemers en dagbesteders
Initieert en draagt bij aan innovatie en ontwikkeling en houdt Tools To Work toekomstbestendig
Stelt strategie vast in samenwerking met stafleden en bestuur
Verantwoordelijk voor een financieel gezonde organisatie
Onderhoudt het netwerk van Tools To Work en breidt het uit
Legt verantwoording af aan het bestuur

Profiel
-

Minimaal HBO werk- en denkniveau
Ruime managementervaring in complexe organisatie(s)
Goed financieel inzicht
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Grote mate van maatschappelijke betrokkenheid samen met een zakelijke instelling
Deelt onze passie om mensen in Nederland en Afrika een kans te geven zichzelf te ontwikkelen
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Ons aanbod
-

Een 28 - 32 uur dienstverband
Een salaris van bruto € 55.000 tot € 75.000 per jaar op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur
Pensioen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Informeren en solliciteren
-

Startdatum 1 mei 2019
Stuur voor 20 februari 2019 uw C.V. met een motivatiebrief naar de huidige directeur Luitzen Wobma op
luitzen.wobma@toolstowork.nl
U kunt voor meer informatie bellen met Luitzen Wobma 06 48 78 53 77
of bestuurslid Jan Derijck 06 46 52 69 93
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