
DE BOMENSTICHTING ZOEKT EEN BUREAUSECRETARIS

Om de stad leefbaar te houden hebben we veel 
en grote bomen nodig. Ze verkoelen de omgeving, 
vangen fijnstof af en slaan CO2 op. 

Daarnaast geven bomen sfeer en dragen ze bij aan 
onze gezondheid en de biodiversiteit. Om dat al-
lemaal te kunnen doen hebben bomen voldoende 
WATER nodig. Alleen dan kunnen ze de stad laten 
functioneren als een bos. 

Onze korte film laat zien wat wij kunnen doen nu 
we steeds vaker te maken hebben met hittegolven 
en stortbuien.

De Engelstalige versie is nu ook beschikbaar! 

Te zien op 
onze website!

Wij zijn op zoek naar een initiatiefrijke organisator met gevoel 
voor communicatie. Iemand die de Bomenstichting naar bui-
ten representeert, activiteiten voor donateurs en vrijwilligers 
organiseert, contact onderhoudt met onze relaties en overhe-
den, verantwoordelijk is voor de administratie, vergaderingen 
van het bestuur voorbereidt en verslaat en de redactie van 
nieuwsbrieven en het tijdschrift Bomennieuws op zich neemt. 

Je staat er niet alleen voor. Onze stichting werkt met deskun-
dige vrijwilligers, heeft een actief bestuur en de financiële 
administratie is uitbesteed. 

Wanneer 
De ingangsdatum is in overleg te bepalen, maar valt bij voor-
keur in de 2e helft van 2020. In een inwerkperiode is voorzien. 
Het kantoor van onze stichting is momenteel gevestigd in 
Amsterdam. 

Reageren
Je reactie met CV graag vóór 1 februari a.s. richten aan het 
bestuur van de Bomenstichting via info@bomenstichting.nl 

Vragen 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de huidige bureau-
secretaris Hanna Hirsch via het genoemde e-mailadres of 
telefonisch op 020 - 3306008. 

Heb je hart voor bomen en ben je graag de spin in het web? 
Dan ben je misschien onze nieuwe bureausecretaris! 

De Bomenstichting zoekt in verband met de pensionering van Hanna Hirsch 
in de loop van 2020, een enthousiaste 

bureausecretaris voor 24-28 uur per week
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