Dress for Success Leiden zoekt bestuurslid met aandachtsgebied ‘de winkel’
Wil jij je inzetten voor een succesvol initiatief dat mensen op weg helpt naar werk? Vind jij
het leuk om bestuurlijk verantwoordelijk te zijn voor onze winkel met representatieve
kleding? Dan zoeken wij jou!

Dress for Success
Bij Dress for Success geloven we dat iedereen die kan en wil werken, er recht op heeft om
economisch zelfstandig te zijn en volwaardig mee te doen. Daarom zetten wij ons in om
(langdurig) werkzoekenden met een kleine portemonnee te helpen hun kansen op een
baan, stage, opdracht of vrijwilligerswerk te vergroten, door hun zelfvertrouwen een
boost te geven voor hun sollicitatie.
In onze winkels bieden ervaren vrijwilligers onze klanten - naast een luisterend oor en
persoonlijke aandacht - representatieve kleding en concreet advies op het gebied van stijl
en presentatie. Voor ons werk benutten wij de door particulieren en bedrijven
gedoneerde nieuwe en zo goed als nieuwe kleding.
Dress for Success Leiden is onderdeel van Dress for Success Nederland en Dress for
Success Worldwide, en is er voor klanten in de hele regio: van de Duin- en Bollenstreek,
Leiden, Rijnstreek, Rijswijk tot en met Zoetermeer.
Mensen hebben een grotere kans op succes als ze de beste versie van zichzelf kunnen
laten zien. We weten uit ervaring dat onze aanpak werkt: ruim 60% van onze klanten is na
een bezoek aan onze Leidse winkel succesvol in het vinden van stage of werk!

We zoeken
Het huidige bestuur telt zes leden, die allen verantwoordelijk zijn voor een
aandachtsgebied. Voor het nieuwe bestuurslid dat wij zoeken is dat ‘de winkel’. Onze
nieuwe winkel in de Janvossensteeg wordt gerund door een team van gemotiveerde
vrijwilligers die in grote zelfstandigheid werken, zelf hun rooster bepalen en voor
beschikbaarheid zorgen. Het bestuurslid dat wij zoeken is het aanspreekpunt in het
bestuur voor de winkelvrijwilligers.
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We zijn op zoek naar iemand die:
• het contact onderhoudt met de winkelvrijwilligers;
• samen met de winkelvrijwilligers de lopende zaken bespreekt zoals inbreng en
selectie van kleding, planning van de kleedsessies en workshops;
• met een zekere regelmaat de winkel bezoekt;
• de zes wekelijkse winkelvergaderingen voorzit;
• deelneemt aan de maandelijkse bestuursvergadering;
• in het bestuur ook een algemene inbreng heeft ten aanzien van het beleid van
Dress for Success Leiden;
• naar schatting maximaal vier uur per week beschikbaar heeft.

Interesse?
Wil je meer weten over dit vrijwilligerswerk of heb je interesse, neem dan contact op met
onze voorzitter Ton de Bruin, tdeb@casema.nl, 06 8666 8007.
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