Zone3 zoekt twee leden voor de
Raad van Toezicht
Voor de Raad van Toezicht van Zone3 zoeken wij per 1 maart 2019 twee leden Raad van Toezicht
vanwege het verstrijken van de zittingstermijnen. We zoeken een lid met het profiel Financiën en een
lid met een algemeen profiel. Het betreft een onbezoldigde functie.

Wie zijn wij?
Zone3 is een sociale onderneming, in 1997 opgericht door Woningbedrijf Amsterdam
(tegenwoordig Ymere), woningcorporatie Het Oosten (tegenwoordig Stadgenoot) en
Stadsdeel Oost. Het doel was en is het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van
de leefbaarheid in buurten en wijken in Amsterdam.
Zone3 is een stichting en streeft geen winstoptimalisatie na. Wel heeft Zone3 een
commercieel belang omdat door het maken van winst het mogelijk is om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.
Een derde van de circa 200 medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met
de professionals voeren zij een breed pakket aan diensten uit, gericht op duurzame
verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving.
Voor meer informatie over Zone3 verwijzen wij u graag naar onze website
https://www.zone3.nl
Een informatiepakket kunt u opvragen bij George Lobbe, manager bedrijfsvoering via
g.lobbe@zone3.nl

De functies
Als lid maakt u deel uit van de raad van toezicht die momenteel uit 6 personen bestaat. De
raad houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van
zaken binnen de organisatie. Specifiek worden genoemd:



de realisatie van de doelstellingen van Zone3



de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie



de kwaliteit en veiligheid van dienstverlening



de financiële verslaglegging



naleving van wet- en regelgeving



het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder, zoals
belangrijke strategische- , organisatie- en investeringsbeslissingen



het vervullen van de werkgeversrol voor de directeur bestuurder



specifiek voor de vacature met het financieel profiel: het lidmaatschap van de auditcommissie

Wat zoeken we?
Voor beide functies zoeken we


Bestuurlijk-toezichthoudende ervaring



Affiniteit met het werkgebied van sociale werkbedrijven



Brede maatschappelijke betrokkenheid



Analytisch vermogen, een HBO/Academisch werk- en denkniveau




Onderschrijving van de principes van good governance

Kunnen werken in teamverband

Specifiek voor het lid met portefeuille financiën zoeken we een financiële specialist met


Ruime kennis en ervaring op financieel terrein en risicomanagement



Kennis van organisaties en bedrijfsvoering

Solliciteren?
Indien u belangstelling heeft voor deze vacature kunt u uw brief met CV mailen naar Martine
Brands, martine.brands@kpnmail.nl , ter attentie van de Raad van Toezicht. Graag ontvangen
wij uw reactie uiterlijk 5 januari 2019.
Gesprekken zullen in januari en begin februari 2019 plaatsvinden.
Voor meer informatie of vragen, kunt u een mail sturen naar Martine Brands, lid van de Raad
van Toezicht martine.brands@kpnmail.nl. We kunnen indien gewenst dan ook telefonisch
contact opnemen.

