VACATURE EATA DELEGATE NVTA
NVTA
De Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) is opgericht in 1973. Ze is
een vereniging voor leden die de Transactionele Analyse (TA) gebruiken in de uitoefening
van hun vak en professionele ontwikkeling. Een vereniging voor leden die geïnteresseerd
zijn in TA als bijdrage aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling.
NVTA en EATA
Met de NVTA heeft Nederland een relatief grote TA-vereniging in Europa en mag daarom
twee afgevaardigden naar de Council Meeting van de EATA sturen. Het bestuur van de
NVTA hecht veel waarde aan een kwalitatieve invulling van internationale contacten. Als
onderdeel van een internationale gemeenschap is de NVTA immers zeer gebaat bij een
goede vereniging waar examens, ethiek, opleiding en internationaal overleg tussen alle
leden goed is georganiseerd. Voor iemand persoonlijk biedt de functie van gedelegeerde
bovendien een unieke kans om internationale TA-contacten te leggen en bij te dragen aan
zowel de Nederlandse als de internationale ontwikkelingen in TA.
Harry Gerth is sinds 2016 EATA-delegate en daarmee eindigt juli 2020 zijn vierjarige
termijn. Deze zal niet worden verlengd en zijn we op zoek naar een opvolger.

De functie
•
•
•
•
•

•

De delegate is onderdeel van een driehoekscontract tezamen met de EATA en NVTA.
Hij/zij wordt door de leden van de NVTA gekozen voor een termijn van vier jaar.
De delegate werkt aan de ontwikkeling en de promotie van TA.
De delegate is als bestuurslid van de EATA verplicht aanwezig tijdens de jaarlijks
Council Meeting (weekend in juli).
De delegate heeft feitelijk twee functies:
1. bestuurslid van de EATA;
2. lid van een onder de EATA vallende commissie (kijk voor de
verschillende commissies op de website van de EATA). De delegate
maakt zelf een keuze in welke commissie hij/zij zitting wil nemen.
Neemt deel aan aanvullende projecten.

Profiel
•

PTSTA-gecertificeerd. Ook kandidaten met minimaal CTA nodigen we uit te
reageren.
Werkt samen met de andere Nederlandse delegate.
Overlegt periodiek met een afvaardiging van het bestuur van de NVTA.
Is de Engelse taal machtig.
Heeft bestuurlijke ervaring.
Is geïnteresseerd in Europese samenwerking.

•
•
•
•
•

Functie-eisen
•

Goede communicatieve vaardigheden.

•

Transparant en in staat feedback te geven en te ontvangen.

•

Ervaring en/of affiniteit met een bestuursrol of bereid hierin te groeien.

•

Flexibele instelling en stressbestendig.

•

Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging.

Werkplek
Dat kan je zo veel mogelijk zelf invullen. Je hebt regelmatig contact met het bestuur om de
zaken goed te stroomlijnen.
Wanneer
Je wordt goed voorbereid op je werkzaamheden door de huidige EATA-delegates. Tijdens
de eerste Council Meeting, van 11 t/m 12 juli in Birmingham, fungeer je als waarnemer,
daarna gaat de termijn van vier jaar in.
Procedure
We nodigen kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter en een
bestuurslid/EATA- delegate en besluiten daarna of we je voordracht ondersteunen.
Uiteindelijk besluit de ALV in maart over je kandidatuur. Benoeming vindt plaats op de ALV
van 13 maart 2020.
Stuur vòor 19 februari een e-mail met een korte motivatie en CV naar bestuur@nvta.nl.
Voor vragen of info: Ben je geïnteresseerd, maar heb je nog aanvullende vragen? Neem
dan gerust contact op met Harry Gerth (EATA-delegate) op 06-20538285.
We zien je aanmelding graag tegemoet vóor 19 februari.

