regeneratie
coöperatie

gezocht
coördinator/facilitator financiële bij
Regeneratie gaat voor ons verder dan duurzaamheid. Regeneratie is voor ons het herstellen
en weer laten opbloeien van dat wat we als mensheid hebben gedegradeerd; het
achterlaten van een positieve voetafdruk. Denk aan het herstel van ecosystemen: de bodem,
biodiversiteit, de waterbronnen, maar ook onze connectie met de natuur en met elkaar.
Wij zijn de Regeneratie Coöperatie.
Een groep mensen die droomt van een Regeneratieve Samenleving. We willen het
regeneratieve verhaal in de harten van mensen brengen en het vuur aanwakkeren om
regeneratiever te werken in alle hoeken en gaten van onze samenleving. Doe jij mee?
Voor onze organisatie zoeken we een financiële bij.
Als startende organisatie is ons financieel management tot nu toe ad hoc georganiseerd,
vaak gerelateerd aan een specifiek event. Om meer structuur aan te brengen zoeken we
iemand die zich graag ontfermt over een geordend huishoudboekje. Dit doe je samen met de
cirkels die in het veld aan het werk zijn en met de strategische mensen die kijken naar kansen
in fondsenwerving.
Je maakt deelt uit van de Algemene Kring die maandelijks bijeenkomt om informatie uit te
wisselen en elkaar op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in onze cirkels.
Wat ga je doen als financiële bij?
- Je maakt en beheert het financiële overzicht van de organisatie.
- Je staat in contact met de boekhouders van elke cirkel die hun eigen plannen maken en jij
het overzicht met hen behoudt.
- Je stemt af met de cirkel strategie over fondsenwerving mogelijkheden, draagt bij aan het
schrijven van voorstellen en zorgt deze financieel kloppend zijn.
- Je bent maandelijks aanwezig bij de Algemene Kring vergaderingen om de financiële
informatie te delen en andere kringen van hulp te voorzien.
Wie ben jij?
- Iemand die energie krijgt van een kloppend financieel plan.
- Je staat graag in contact met andere mensen om hen te helpen in een financiële aanpak .
- Je hebt passie voor een nieuwe economie zoals de betekeniseconomie of commons en
brengt dit graag bij ons in praktijk.
- Je hebt al eerder een financieel plan gemaakt en beheert en je hebt enige ervaring of
affiniteit met fondsenwerving en wil hier graag in groeien.
Wat vind je bij ons?
- Een team dat met hart, hoofd en handen wil bijdragen aan een regeneratieve samenleving
een organisatie die geprezen wordt om de verbindende en inspirerende rol voor de
community van regeneratieve mensen en die daar graag in wil groeien.
- Een organisatie die sociocratisch georganiseerd is met cirkels en rollen die regelmatig
rouleren en zoveel mogelijk macht en verantwoordelijkheid verdelen onder de leden
- Een (internationaal) netwerk van mensen en organisaties in de regeneratieve wereld gericht op
landbouw, buurtwerk, regeneratieve organisaties en evenementen met vele partijen in het veld.
- De kans om één of twee dagen per maand aan de slag te zijn in deze rol, met perspectief op
een betaalde opdracht.

