Kringloopcentrum zoekt lid Raad van Toezicht met bestuurlijk profiel
Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden (KCAL) is een professioneel
kringloopbedrijf met een maatschappelijke doelstelling. een financieel gezonde
organisatie zonder winstoogmerk. De stichting heeft twee vestigingen, en is in de
afgelopen jaren gestaag gegroeid. Samen met andere organisaties in de regio werkt
zij aan duurzaamheid waarbij haar activiteiten op het gebied van milieu, samenleving
en werkgelegenheid elkaar versterken. De missie van KCAL is hierbij leidend en luidt:
‘Binnen de regio door hergebruik van goederen voor mens, samenleving en milieu
een meerwaarde scheppen’ .
De stichting is gericht op continuïteit. Bij haar groei sluit ze aan op de mogelijkheden
van haar medewerkers en is ze voorzichtig met het nemen van risico’s.
Vanwege een vacante positie per juli 2021 in de huidige Raad van Toezicht wordt een
enthousiaste collega gezocht, die bereid is een constructieve bijdrage te leveren
tijdens de reguliere vergaderingen die ca 5 keer per jaar plaatsvinden. Daarnaast kan
de directeur-bestuurder een beroep doen op een of meer Raad van Toezichtleden om
mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen en voorbereidende activiteiten voor
bijzondere bijeenkomsten. Het uitgangspunt is dat de nieuwe toezichthouder ook zal
toetreden tot de auditcommissie.
Profiel
Bestuurlijk profiel in het sociaal domein. Positieve houding ten aanzien van
hergebruik van consumentenproducten en het bieden van werkgelegenheid voor
mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
De Raad van Toezicht van KCAL bestaat uit vijf personen, de functie is onbezoldigd en
werkt conform een code goed bestuur. Bij toetreding tot de RvT wordt een VOG
gevraagd.
U kunt reageren ter attentie van de voorzitter RvT per mail naar
amersfoort@kringloopamersfoortleusden.nl onder vermelding van RvT vacature. Wij
zullen uw reactie conform de geldende privacy-normen behandelen.
Meer informatie over de inhoud van de functie en/of onze organisatie kunt u krijgen
bij Astrid van den Eikhof (voorzitter RvT) 033-4556459 of Kees de Kruijf (lid RvT),
06-29017440. U kunt reageren tot 1 april 2021, wij willen de procedure voor 1 juni
afronden. Benoeming is per juli 2021. Een sollicitatiecommissie van 2 RvT leden en de
bestuurder als adviseur voor de RvT zal de selectiegesprekken voeren. Afhankelijk
van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zullen de gesprekken digitaal of op
locatie aan de Zwaaikom te Amersfoort worden gevoerd. Meer informatie over KCAL
vindt u tevens op www.kringloopamersfoortleusden.nl

