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JIJ BENT
ER TOCH
OOK BIJ?

Algemene ledenvergadering

o.a.:

Aanstelling Laetitia Simonis
als vice-voorzitter

“Mag ik jullie ervan overtuigen dat ik de juiste persoon ben voor de
functie van vice-voorzitter van SieV?”
Als ondernemend en enthousiasmerend persoon zie ik mijzelf uitstekend tot mijn recht komen als teamplayer bij
SieV. Want ik geloof dat er behoefte is aan iemand met een organisatorische en frisse blik die in staat is om deze
brancheorganisatie verder te laten groeien samen met haar bestuur én de leden.
Omdat ik snap dat de organisatie zelf resultaatgerichte sturing nodig heeft. Omdat het zijn van een inspiratiebron
voor haar leden grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Die weet hoe belangrijk je netwerk, de
maatschappij, de politiek en vooral ook het netwerken met andere organisaties zoals bijv. de OSB en de vakbonden
en dat niet als beperking, maar als uitdaging ziet.
Omdat SieV-leden op mij kunnen bouwen en vertrouwen door mijn
open en directe communicatie en doortastende houding. Ik snap
hoe belangrijk draagvlak is en dus de verantwoordelijkheid neem om
op het juiste moment samen (confronterende) beslissingen te
nemen in het belang van SieV en daar ook consequent achter te
staan. Omdat ik ruime ervaring heb in de facilitaire dienstverlening
met name in de reguliere en specialistische schoonmaak en een
groot netwerk heb binnen en buiten de schoonmaakbranche. Op dit
moment ben ik voorzitter van de cliëntenraad van Stichting Lang
Leve Thuis in Almelo en was voorheen ook bestuurslid voor de
Stichting van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.
Kortom, ik hoop dat ik jullie nieuwsgierigheid heb gewekt en jullie
enthousiast geworden zijn om mij als één van jullie bestuursleden te
zien.

Kom dan naar de ALV op 21 november en ik maak
graag nader kennis met jullie.
Met een hartelijke groet,
Laetitia Simonis

Aanmelden? Mail naar: bestuursbureau@siev.info
of ga naar: https://siev.info/melden-alv/

