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HAM - FLYER 04-19
tussendoortje van het HAM-Nieuws

Beste OM’s XYL’s,
 

Graag wil het hoofdbestuur de openstaande 
vacatures bij u onder de aandacht brengen.
 
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de 
beschikbare vacatures van

• Voorzitter evenementencommissie
• Voorzitter jeugd en jongerencommissie
• Voorzitter VHF en hoger commissie

 

De VERON draait volledig op vrijwilligers. Of het nu gaat om bestuurders 
van afdelingen, iemand die een velddag of lezing voor de afdeling 
organiseert of lid is van het hoofdbestuur. Alle vrijwilligers dagen hun 
steentje bij om de VERON organisatie te laten draaien. En dragen bij om 
de radiozendamateur een leuke hobby te bezorgen. Iets waar we als 
vereniging trots op mogen zijn.

Maar soms is het werk of privé niet meer te combineren met het 
vrijwilligerswerk. Of is het na een aantal jaar tijd om weer wat anders te 
gaan doen en meer tijd aan de hobby te besteden. Daarom is de VERON 
op zoek naar leden om een aantal openstaande vacatures te vervullen. 
Wij verzoeken jullie als afdelingsbesturen dit vooral met de leden van jullie 
afdeling te delen.

Misschien zijn wij wel opzoek naar u?!?

Heeft u wel interesse. maar denkt u dat het niets voor is? Neem dan toch 
even contact op voor meer informatie. Kijk vooral even naar de vacatures 
van voorzitter van de jeugdcommissie, VHF en hoger en 
evenementencommissie.
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https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/voorzitter-evenementen-commissie/
https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/voorzitter-jeugd-en-jongerencommissie/
https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/voorzitter-vhf-en-hoger-commissie/
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Hierbij ook een beknopt overzicht van alle actuele vacatures:

* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/hoofdredacteur-electron/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/technische-redacteuren-

electron/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/rubrieksredacteuren-electron/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/voorzitter-jeugd-en-

jongerencommissie/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/voorzitter-evenementen-

commissie/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/content-editor-webredacteur/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/voorzitter-vhf-en-hoger-

commissie/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/secretaris-pr-commissie/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/leden-jeugdcommissie/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/quality-modes-manager/
* https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/weak-signals-manager/

Interesse?

Maak gebruik van  het online sollicitatie formulier of stuur een e-mail naar:

https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/solliciteren-informatie-functie-bij-veron/

Amateurradio voor elkaar maar vooral met elkaar

73 Johan PA3JEM
Voorzitter PR commissie
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