GEZOCHT:
KANDIDATEN VOOR DE NETWERKRAAD
VAN HET NETWERK VROUWEN FNV
VERKIEZINGEN

Als lid van de netwerkraad help jij onder

Het Netwerk Vrouwen FNV zoekt kandidaten

andere de activiteiten te bedenken,

voor haar eerste gekozen Netwerkraad. De

organiseren dan wel te coördineren, om zo de

nieuw gekozen Netwerkraad wordt

invloed van vrouwen binnen en buiten de

voorgesteld tijdens de viering van de Dag van

FNV te versterken.

de Arbeid op 1 mei 2017

NETWERK VROUWEN FNV

IS DIT IETS VOOR JOU?
•

Netwerk vrouwen FNV bestaat vanaf 7 maart
2013. Het Netwerk Vrouwen FNV is het

Wil jij iets betekenen voor vrouwen in
onze maatschappij?

•

Wil jij bijdragen aan een betere
(arbeids)positie voor vrouwen?

netwerk van vrouwelijke leden die zich sector
overstijgend verenigen en verbinden binnen

•

Wil jij vrouwen empoweren?

FNV. Het Netwerk zet zich in voor

•

Vind je het belangrijk dat de FNV actief is
voor vrouwen?

vakbondsthema’s die voor vrouwen extra van
belang zijn. Het Netwerk maakt zich hard

•

Vind je het een uitdaging om het Netwerk

voor een betere combinatie van arbeid en

Vrouwen FNV uit te bouwen, kracht te

zorg, loopbaanontwikkeling, het slechten van

geven en goed te laten aansluiten bij de

het glazen plafond, het beter regelen van de
kinderopvang , echte banen en meer.
Wij zijn op zoek naar vrouwen die het
Netwerk Vrouwen FNV willen versterken om
dit te realiseren. Het doel van het Netwerk is
om vrouwen met elkaar te verbinden, hun
gezamenlijke belangen te benoemen en er
actief mee aan de slag te gaan. Het Netwerk
Vrouwen FNV heeft in haar 4- jarig bestaan al
veel mooie activiteiten georganiseerd met en
voor vrouwen zoals:
•

WijVrouwenEisen;

•

(salaris)onderhandelen;

•

werkdruk,

•

‘Kom in je kracht’

•

internationale vrouwendag

speerpunten van de FNV?
•

Ben je er goed in om overzicht te houden?

•

Vind je het organiseren of nadenken over
bijeenkomsten leuk?

•

Wil jij het netwerk versterken met jouw
ideeën en jouw inzet?

STEL JE DAN VERKIESBAAR!
Dat kan door (liefst vóór 1 maart
aanstaande) een mail met motivatie en CV
te sturen naar diversiteit@fnv.nl
Wij nemen dan contact met je op voor verdere
informatie.

