Verbinder m/v

verenigingsmanager

Je bent een echte manager. Je geeft leiding met je hart en je hebt oog
voor de talenten van jouw team. Je weet precies wie je waarvoor kan
inzetten. Je bent een uitblinker in netwerken. Je verbindt mensen en
inhoudelijke kennis aan concrete standpunten. Je durft kritisch te zijn
en je bent diplomatiek. Je hebt een langetermijnvisie en een helicopterview. Je bent omgevingsgericht en alert op alle branche ontwikkelingen.
Je bent een strateeg en een initiator. Je weet als geen ander hoe belangrijk het is om de werkzaamheden in de juiste volgorde en het juiste
tempo te laten uitvoeren. Je stuurt bij waar nodig. Jouw doel is om
doelstellingen te behalen. Je werkt actief aan persoonlijke ontwikkeling
en houdt hierbij de markt altijd in de gaten. Je geeft advies en straalt
senioriteit uit. Ben jij de nieuwe verenigingsmanager die wij zoeken?

Verbinden en inspireren: wat doe jij?
Onze klanten, voornamelijk verenigingen en branches, zitten
boordevol ambitie. Sommige klanten zijn gericht op continuïteit
en consolidatie, anderen richten zich op ontwikkeling en groei.
Wat hun missie ook is, jij als verenigingsmanager zorgt ervoor. Je
levert inhoudelijk een bijdrage aan de beleidsuitvoering. Met jou
aan het roer zal de koers van de vereniging worden omgezet in concrete doelstellingen. Je coacht, begeleidt en motiveert. Je creëert
een cultuur waarin alle individuele teamleden volledig tot hun
recht komen. Je zet samen met jouw team de vereniging op de
kaart. Je bewaakt de voortgang en coördineert bijeenkomsten,
media-uitingen en lobbytrajecten. Je hebt gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke context en je bent politiek ingesteld. Je bent
een teamplayer en staat dicht bij de bestuurder.

Atriumgroep werkt voor
branches, verenigingen,
stichtingen, ondernemers
en bedrijven.
Ontzorgen, verbinden en inspireren. Dit is de kern van ons
werk voor onze klanten, maar
ook voor alle Atriummers. Wij
vinden het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plek zit.
Dat jouw talenten tot recht
komen en er ruimte is om deze
te ontwikkelen. Want daar word
jij blij van. En als jij blij bent dan
zijn wij en onze klanten dat
meestal ook.
Verenigingsmanager zijn bij
Atriumgroep is heel veelzijdig.
Meestal werk je voor verschillende accounts, bent het aanspreekpunt voor je collega’s
en je bent ambassadeur van
Atriumgroep. Bij Atriumgroep
zorgen we voor elkaar: je maakt
onderdeel uit van een team.
Verder hebben we alle relevante disciplines in huis.

Wat doen wij?
Werken voor Atriumgroep betekent dat je onderdeel bent van een
team, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Samen
zorgen we voor de best mogelijke dienstverlening. Wij bieden
naast een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden,
een warme werksfeer, gezellige collega’s en goede koffie.

Kom kennismaken

Wil je meer weten over deze functie?

Als je denkt dat je bij deze functie past, laat
het ons weten. Vertel ons eerlijk over je werkervaring, je talenten en je ambities. Schrijf
ons, mail ons of laat ons op een andere
manier weten dat jij de geschikte kandidaat
bent voor deze uitdagende en veelzijdige
functie. Wij hebben er zin in. Jij ook?

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie?
Wil je meer weten hoe het is om voor Atriumgroep
te werken?
Check Atriumgroep.nl en lees verhalen van Benita
Beekhof en haar collega’s. Heb je vragen? Bel
06-23 14 51 02 en hoor uit de eerste hand hoe zij
het werken bij Atriumgroep in partnerschap met
klanten ervaart. Heb je specifieke vragen over de
procedure of de arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met Aicha Chaaby op 0183 - 620 249 of
stuur een e-mail naar vacature@atriumgroep.nl .

