Het bestuur van Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals, zoekt een
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Noloc doelstellingen voor de komende jaren
NOLOC heeft een duidelijke koers en visie: over 4 jaar willen we binnen en buiten onze
branche herkend worden als een vanzelfsprekende nationale autoriteit op het vlak van
loopbaanontwikkeling en loopbaanadvies. NOLOC zorgt er voor dat werkgevers en werknemers in
Nederland weten dat loopbaanontwikkeling belangrijk is en dat deskundig loopbaanadvies daarbij
toegevoegde waarde heeft. NOLOC zorgt ervoor dat opdrachtgevers en cliënten, in toenemende
mate vragen naar de beroepserkenning. De naam NOLOC moet onderscheidend zijn bij het
bepalen van de keuze voor de loopbaanadviseur en zijn diensten.
Ons ledenvolume zorgt voor de basis van onze vereniging en maakt dat wij baanbrekend en
drempelverlagend kunnen werken richting onze markt. Ledengroei is daarmee een belangrijk
onderdeel van onze strategie. De betrokkenheid binnen de vereniging is groot. Dat blijkt
ondermeer uit de tientallen activiteiten die door onze leden per jaar worden georganiseerd.
Belang commissie Ledenservices
Met een aantrekkelijk aanbod van ledenservices biedt NOLOC meerwaarde aan het lidmaatschap,
zowel op het gebied van ontwikkeling van onze loopbaanprofessionals als financieel voordeel. Het
aanbod van ledenservices richt zich op ondersteuning van onze leden in alle fasen van hun
loopbaanontwikkeling, vanuit een onafhankelijk netwerk. Noloc wil uitdrukkelijk investeren in
ontwikkeling en uitbreiding van ledenservices en daarmee in vergroting van haar meerwaarde
voor de leden.
Rollen en taken
Voor de commissie Ledenservices is het bestuur op zoek naar leden die het leuk vinden en de
uitdaging willen oppakken om de toegevoegde waarde van de vereniging voor haar leden verder
te ontwikkelen.
Waar is behoefte aan, wat is mogelijk en daar werk van maken!
De specifieke werkgebieden/elementen die deel uitmaken van de taken en
verantwoordelijkheden:
- Meedenken op meer overkoepelend niveau;
- Ideeën hebben over wat onze beroepsvereniging kan betekenen voor de professionele
ontwikkeling van haar leden;
- Projectmatig samenwerken aan nieuwe ideeën en acties.
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Tijdsbesteding
De verwachte gemiddelde tijdsbesteding bedraagt maximaal 4 uur per week.
Indien in voorkomende gevallen een grotere tijdsbesteding noodzakelijk wordt geacht, is na
overleg met het bestuur een vergoeding van uren mogelijk.
Algemeen profiel
‐ Je bent vernieuwend, enthousiast en resultaatgericht.
‐ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
‐ Je bent voldoende beschikbaar en flexibel
‐ Je bent een actieve loopbaanprofessional, docent of onderzoeker in het loopbaanadvies
vakgebied
Profiel voorzitter (aanvullend)
‐ sturing geven aan de commissie en draagvlak creëren voor de ontwikkelingen en
onderwerpen.
‐ het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur aangaande het werkgebied van de
commissie.
De verwachte gemiddelde tijdsbesteding bedraagt maximaal 4 uur per week.
Wat wij bieden
Een uitdagende en inspirerende rol als lid van een commissie die een sleutelrol speelt bij het
realiseren van de Noloc‐doelstellingen. Noloc vergoedt natuurlijk reiskosten en andere onkosten
en biedt praktische ondersteuning vanuit het verenigingsbureau.
Verder organiseert Noloc voor alle leden van commissies, redactie en ledenraad tweemaal per jaar
een samenkomst –een beetje zakelijk, een beetje feestelijk‐ om onderlinge uitwisseling mogelijk te
maken en natuurlijk uit waardering voor deze actieve leden.
Selectie:
Belangstellende reacties met motivatie en curriculum vitae kunnen z.s.m. worden gestuurd naar
info@noloc.nl. Geïnteresseerde leden die graag een van deze vacatures willen invullen kunnen
nadere informatie inwinnen bij voorzitter Ester Leibbrand 06‐ 51015041

Alle informatie van en over kandidaten wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

