Vacature Voorzitter Regiobestuur Zuid
KNVI
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) is in Nederland hét
platform voor professionals in informatiemanagement, -technologie en –voorziening. Het is een
krachtige en herkenbare ‘hub’ waar iedere professional in deze disciplines zich thuis voelt.
Onze regio’s en interessegroepen zijn het hart van de vereniging. Zij organiseren bijeenkomsten
in heel Nederland, waar je collega’s kunt ontmoeten en je kunt verdiepen in actuele
ontwikkelingen in het vakgebied.
In totaal telt de KNVI acht verschillende regio’s waar de regio Zuid een van is. Regiobesturen
organiseren (netwerk) bijeenkomsten bij jou in de buurt en bevorderen praktische uitwisseling
van ideeën en erveringen. De Regio Zuid is op zoek naar een nieuwe voorzitter die het huidige
bestuur komt versterken.
Regio Zuid
Noord-Brabant en Zeeland vormen samen de regio Zuid. Een groot gebied wat strekt van de
grens met Duitsland tot aan de Noordzee met een grote variëteit aan economische en andere
activiteiten. Een regio met veel gezelligheid en tegelijk nuchter gedrag. In de regio Eindhoven
vind je een groot cluster van tech-bedrijven die allen een ding gemeen hebben: ze kunnen niet
zonder een sterke informatieprofessional. De Regio Zuid probeert de informatieprofessionals in
onze regio bij elkaar te brengen met interessante lezingen, workshops, bedrijfsbezoeken,
samenwerkingen en gezellige borrels. Dat doen we om kennis te delen en om ons netwerk te
versterken.
Als voorzitter van het regiobestuur
 maak je deel uit van en werk je nauw samen met het regiobestuur Zuid;
 ben je het gezicht en aanspreekpunt voor KNVI-leden in jouw regio;
 sta je midden in het werkveld en kun je de behoefte van leden vertalen in concrete
initiatieven;
 ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de
ontwikkeling van de regio;
 ben je lid of bent bereid lid te worden van KNVI.
Elk bestuurslid is een actief betrokken, enthousiaste teamplayer, iemand die graag samen met
anderen een eigen weg volgt en zich betrokken voelt bij de vereniging.
Nadere informatie
Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten en de vereniging laat zich voor de
uitvoering van de taken bijstaan door het verenigingsbureau van de KNVI.
Procedure
Denk je na het lezen van deze vacature dat de functie van voorzitter van het regiobestuur Zuid
iets voor jou kan zijn, mail dan naar frankaarts@twointegrate.nl t.a.v. Frank Aarts (huidige
voorzitter regiobestuur Zuid). Ken je iemand anders die een goede kandidaat zou kunnen zijn?
Voel je dan vrij om deze vacature door te sturen.
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