Stichting Exploitatie De Til Groep is exploitant van sociaal-maatschappelijk vastgoed in de gemeente
Molenlanden. Onze stichting heeft een uniek businessmodel: enerzijds creëren we draagvlak door
onze sociaal-maatschappelijk activiteiten, anderzijds wordt draagkracht gerealiseerd door
commerciële (horeca)activiteiten. De stichting wordt geleid door een directeur-bestuurder. Er is een
raad van toezicht van 5 leden.
In verband met het vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht, zijn wij op zoek naar
lid Raad van Toezicht
De leden van de raad van toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk. De raad van toezicht wordt zo
samengesteld dat de leden een verschillende achtergrond hebben, zodat binnen de raad als geheel
de volgende specialismen zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn: Organisatie/ personeel; Financieel;
Juridisch en Commercieel/ public relations. Gezien de samenstelling van het huidige team gaat de
voorkeur uit naar kandidaten met een achtergrond in ondernemerschap en strategie, bij voorkeur
opgedaan in de hospitality.
Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer
mogelijk.
Taken en bevoegdheden
De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
•
•
•
•

Zorg dragen voor een goed functionerend bestuur
Zorg dragen voor een goed functionerend toezicht
Functioneren als klankbord voor het bestuur
Goedkeuren van strategische beslissingen van het bestuur

Jouw profiel als Lid:
•
•
•
•

onderschrijven van de doelstellingen van de stichting en affiniteit met het verenigingsleven
gevoel voor bestuurlijke zaken en het functioneren in een raad van toezicht
het (analytisch en kritisch) vermogen om het bestuur als klankbord terzijde te staan en het
beleid en het functioneren van het bestuur te toetsen
het vermogen om effectief toezicht in teamverband te kunnen uitvoeren

De door ons beoogde kandidaat beschikt ook over de volgende competenties:
•
•
•
•
•
•
•

ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend
doorgrondend, analytisch
onafhankelijk, kritisch
proactief, doortastend en creatief
communicatief
vermogen tot zelfreflectie
integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling

Vergoeding
De leden en ontvangen een maandelijkse vergoeding van € 100 bruto.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder Wim van Krugten.
Belangstellenden worden gevraagd hun CV en motivatie voor 18 november 2021 te sturen aan
w.van.krugten@tilgroep.nl.
www.tilgroep.nl | linkedin.com/company/detilgroep

