Vacature projectmanager Projecten Commissie (evt. ad interim)
Achtergrond
Wings of Support is een stichting die zich profileert door de directe controle en betrokkenheid die we hebben
met alle organisaties die we steunen. Wings of Support is een particulier initiatief van medewerkers van de
KLM. Getracht wordt kinderen in landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van het
faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering
van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van
de hulpprojecten gebeurt in principe op de plaats van KLM bestemmingen met financiële steun van onze
donateurs en sponsors. In 2017 heeft Wings of Support € 716.647 besteed aan 86 projecten in 16
verschillende landen en daarmee bijna 25.000 kinderen geholpen. Wij zijn op zoek naar iemand die interesse
heeft om projectmanager Projecten Commissie te worden, of iemand die deze rol samen met iemand anders
zou willen vervullen.

Taken
Als projectmanager van de projecten commissie ben jij verantwoordelijk voor het aansturen van de ±50
(aspirant) projectcoördinatoren zonder vertegenwoordiging in het bestuur. Het beleid wordt door bestuurslid
Projecten Commissie bepaald, in overleg met jou. Naast P&O ben je het aanspreekpunt van de
projectcoördinatoren. Je bereidt 6 keer per jaar de projectcoördinator vergaderingen (PCV) voor en zit deze
voor samen met een bestuurslid. Je zorgt dat hier notulen van worden gemaakt. Het is van belang dat je reeds
werkervaring binnen Wings of Support hebt en daardoor bekend bent met de stichting en projectenwerk.

Profiel
-

Je bent werkzaam binnen KLM Inflight of Flight Operations en bekend met de activiteiten in de Projecten
Commissie
Je wilt een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensstandaard en toekomstperspectieven
van kansarme kinderen
Je bent daadkrachtig, bent een teamplayer en hebt aandacht voor kwaliteit en zit vol met initiatief
Je hebt een sterke mening over de invulling van de projecten commissie en vol enthousiasme om deze
uit te werken met de projectcoördinatoren
Je bent in het bezit van en kunt goed overweg met een computer (email, word, excel, powerpoint en
SalesForce)
Wat je ook gaat doen, je ziet altijd een manier voor verbetering en hebt de drive om dit door te voeren

Geschatte tijdsbesteding
Aan deze functie besteed je naar verwachting 8-10 uur per week. Daarnaast bezoek je eens per twee
maanden de project-vergaderingen rond Schiphol. De werkzaamheden voor deze functie kunnen worden
uitgevoerd vanuit huis of ‘op de route’.

Wat krijg je ervoor terug?
-

Persoonlijke ontwikkeling
Een bijdrage leveren aan de levensstandaard van 25.000 kansarme kinderen
Samen met de rest van het bestuur richting geven aan de toekomst van Wings of Support
Een bredere invulling en voldoening van je baan in de luchtvaart
Werken in een dynamisch team binnen een organisatie met enthousiaste vrijwilligers

Aanmelden/vragen/opmerkingen
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur dan een email vóór 21 augustus 2018 naar
p&o@wingsofsupport.org

