VACATURE BESTUURSLID INTERNE ZAKEN
YOUNG PHYSIOTHERAPIST ASSOCIATION (YPA)
Ben jij een fysiotherapeut met organisatietalent en kan je makkelijk contact leggen met anderen?
Dan zijn wij op zoek naar jou! De YPA is op zoek naar een bestuurslid interne zaken die zorg draagt
voor de uitvoering van evenementen en dit uiteindelijk gaat delegeren naar de commissies. Zo zou
je, voor het organiseren van een lezing, het ene moment contact kunnen opnemen met
doorgewinterde deskundigen, zowel in het netwerk van YPA als daarbuiten, en het andere moment
met de evenementencommissie vergaderen. Daarnaast vergadert het bestuur maandelijks. Tijdens
deze vergaderingen krijg je natuurlijk de mogelijkheid en ruimte om je ideeën voor te leggen en te
bespreken. Op deze manier kan jij jouw stempel drukken op de lezingen die gegeven worden en
kan je met jouw enthousiasme de waarden van de YPA waarborgen. De bestuursfunctie is op
vrijwilligersbasis en je bent er ongeveer 6 uur per week mee bezig.
De YPA is een dynamische vereniging voor en door jonge fysiotherapeuten tot en met 35 jaar. De
gehele vereniging is op vrijwilligersbasis. Het is onze missie om jonge fysiotherapeuten handvatten
te geven om zichzelf te profileren, te ontwikkelen, een breder netwerk te laten creëren en hierdoor
de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Dit doen wij door het o.a. organiseren van
maandelijkse evenementen, zoals symposia en lezingen. Tijdens de lezingen worden bijvoorbeeld
onderwerpen als peesletsel of heupletsel uitgeplozen, maar ook zijn er regelmatig lezingen waarin
deskundigen handige tips en tricks over bijvoorbeeld contracten en solliciteren geven. Daarnaast
organiseren we ook skill labs, waar je praktisch aan de slag gaat, de jaarlijkse YPAx, waar
deskundigen lezingen van 10 minuten geven en natuurlijk ook een netwerkborrel met een mystery
guest (bekende naam uit de fysiotherapie).
Ben je geïnteresseerd, heb je vragen en/of wil je graag met ons kennismaken? Stuur dan je c.v. en
motivatiebrief gericht aan onze secretaris Sander Weijtboer naar bestuur@dutchypa.nl. Wij nemen
dan z.s.m. contact met je op. Ook studenten fysiotherapie mogen reageren op de vacature. Neem
ook eens een kijkje op onze website om een beeld te krijgen bij onze vereniging.
Hopelijk tot snel!
YPA

