Leden raad van toezicht

De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland - SCEZ - is het provinciaal aanspreekpunt en kenniscentrum voor
het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de maatschappij beschermen en benutten wij erfgoed en maken wij
erfgoed beleefbaar.
Onder het motto ‘Schakelen’ spelen wij de komende jaren in op de snelle veranderingen in de samenleving.
De SCEZ staat voor een goed functionerende erfgoedzorg in Zeeland, georganiseerd in onderlinge
samenhang en met inbreng van alle bij het erfgoed betrokken partijen.
De organisatie is verdeeld in de sectoren Erfgoed en Ruimte, Erfgoed en Publiek en Bedrijfsvoering en
Ondersteuning met circa 35 medewerkers, een eenhoofdig bestuur en een raad van toezicht van vijf leden.
Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland benoemt de leden op voordracht van de raad.

Vanwege tussentijds vertrek en het aflopen van benoemingstermijnen zoeken we nieuwe

enthousiaste en betrokken leden voor de raad van toezicht
met achtergronden in het bedrijfsleven, het openbaar bestuur of met een juridische (arbeidsrechtelijke)
achtergrond.
Leden hebben bestuurlijke ervaring, affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen, een ‘open mind’,
een interessant netwerk, gevoel voor erfgoed en een brede kijk op de Zeeuwse samenleving. Een van de
leden zal op termijn de voorzittersrol gaan vervullen.
De raad van toezicht wil een afspiegeling zijn van de doelgroep van de SCEZ en de Zeeuwse samenleving.
Inclusiviteit in termen van leeftijd, geslacht en persoonlijke en culturele achtergrond is belangrijk. De raad
wil zich graag versterken met vrouwen en jongeren.
De raad werkt vanuit de principes van de Governance Code Cultuur.
Gemiddeld komt de raad 4 keer per jaar bijeen.
Informatie en sollicitatie
Zin in een toezichthoudende rol bij een dynamische Zeeuwse organisatie? Maak dan je belangstelling (met
curriculum vitae) kenbaar vóór maandag 18 december 2017 via ym.gunter@scez.nl.
Voor algemene informatie over de SCEZ en de profielschets van de raad van toezicht verwijzen wij je
graag naar onze website: www.scez.nl/vactures. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen.
Mr. drs. Gertjan van der Brugge, voorzitter van de raad van toezicht, zal jouw vragen graag beantwoorden:
06-51384929.

