Algemeen Bestuurslid HR
(vrijwillig)
Stichting TINT Eindhoven
Heb jij affiniteit met personeelszaken, ben je sterk in administratieve werkzaamheden en wil je een
bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten in Eindhoven? Lees dan snel verder,
want deze vacature is mogelijk iets voor jou!

Dit doe je als Algemeen Bestuurslid HR
Algemeen
Nieuwe contacten leggen met belangrijke spelers op het terrein van TINT
Contacten onderhouden met belangrijke spelers op het terrein van TINT
Meedenken aan strategie bepalen
Eén keer in de maand vergaderen over dagelijkse gang van zaken
Eigen netwerk inzetten om doelstellingen van TINT te behalen
Personeelszaken
Een passend HR beleid uitwerken, voeren en opvolgen
Inhoudelijk uitwerken arbeidscontracten
Verwerking van in- en uitdiensttreding TINT team
Registreren, rapporteren en handelen bij regulier verlof en ziekte TINT team
Organiseren en uitvoeren van functioneringsgesprekken
Inventariseren, uitvoeren en begeleiden van ontwikkelingsplannen van teamleden
Contact onderhouden met Programmamanager (dit is dagelijkse manager van het team)
Adviseren mbt. ARBO, BHV, veiligheid, arbeidsvoorwaarden, ziekte- en verzuim dossiers etc.
Aanspreekpunt bij vragen van team
Contactpersoon loonadministratiekantoor en arbodienst

Dit kun je als Algemeen Bestuurslid HR
Je hebt affiniteit met studenten welzijn en spiritualiteit/religie
Je bent goed met mensen, een zorgzaam persoon
Je hebt HBO werk- en denkniveau op HR vakgebied
Je hebt kennis van begrippen en wetten rondom personeelszaken en inzicht in processen op
personeel gebied
Je beheerst Google Drive, Docs & Sheets
Ervaring met HR/Personeelszaken is een pré
Je hebt gemiddeld zo’n 8 uur per maand de ruimte om je in te zetten voor TINT
Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift
Je verwerkt informatie accuraat en efficiënt

Wat mag je van ons verwachten?
Je wordt onderdeel van een betrokken bestuursteam van vrijwilligers
Een uitbreiding van je netwerk
De mogelijkheid om een verschil te maken rondom zingeving, welzijn en persoonlijke
ontwikkeling bij studenten
Veel vrijheid met betrekking tot het indelen van je uren
Voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in jouw vrijwilligersfunctie
Een bedankje voor je bijdrage door middel van diner elk (half) jaar

TINT in een notendop
TINT biedt studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy Eindhoven de mogelijkheid
om te werken aan thema’s als zingeving, levensvragen, spiritualiteit, compassie, verbinding, welzijn en
persoonlijke ontwikkeling. TINT helpt studenten te ontdekken wie ze zijn en willen worden, om te gaan
met uitdagingen die op hun pad komen en te onderzoeken wat belangrijke waarden in hun leven zijn.
TINT stelt zich daarnaast als doel om de ontwikkeling van de studenten community op de TU/e campus
te versterken door het verbinden van mensen en groepen rond persoonlijke thema’s uit het leven van
studenten. TINT heeft hierbij in het bijzonder aandacht voor verbinding met internationale studenten
en wil de kans verkleinen dat studenten buiten alle netwerken vallen (eenzaamheid voorkomen).
Daarnaast draagt TINT bij aan de vorming van de community door het verbinden en stimuleren van
samenwerking tussen organisaties de werken op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, zingeving,
religie en een multiculturele samenleving. TINT werkt hierbij vanuit een multireligieus en multicultureel
perspectief.
Om deze missie te realiseren stelt TINT jaarlijks een programma samen van life coaching (pastoraat),
evenementen en workshops. Life coaching door middel van individuele gesprekken is een wezenlijke
manier waarop studenten worden gesteld bij het inzichtelijk krijgen van hun levensvragen, het omgaan
met zingeving en omgaan met de eigen, soms moeilijke situatie.
De evenementen worden door TINT zelf of samen met andere partijen georganiseerd en vormen de
verbinding tussen enerzijds het werken aan de persoonlijke ontwikkeling en aan de andere kant de
gemeenschapsvorming. Tijdens workshops wordt op een meer methodische manier niet alleen over
thema’s gesproken, maar ook aan de ontwikkeling gewerkt.
Naast deze activiteiten coördineert TINT de koepel voor levensbeschouwelijke en religieuze
studentenverenigingen: Credo. In de coördinatie van Credo stimuleert TINT de ontmoeting, uitwisseling
en samenwerking tussen de studenten met verschillende levensbeschouwelijke en religieuze
achtergronden.
Naast deze vaste activiteiten werkt TINT ook op projectbasis aan thema’s zoals eenzaamheid, studenten
welzijn en discriminatie.
Hoe TINT dit in de praktijk uitvoert, lees je op https://www.tint-eindhoven.nl/

