FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER PRO
Voorzitter gezocht met groot ondernemershart
Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) is de vereniging voor ondernemers in de regio Purmerend.
Met rond de 300 leden uit Purmerend, Beemster, Zeevang en Waterland vervult de vereniging een
verbindende rol voor de regionale ondernemers. Door nauwe contacten met onder andere (lokale)
overheid en onderwijs en door tal van (netwerk)activiteiten zet PRO zich al decennia in voor
verbetering van het regionale ondernemersklimaat. Daarnaast wil de vereniging haar leden op elke
mogelijke wijze ondersteunen, onder andere door het lanceren van campagnes als ‘Laat de
economie niet tot stilstand komen’ waarmee PRO in deze crisistijd pal achter haar ondernemers
staat.
De PRO is, met het recente aftreden van de voorzitters, op zoek naar een nieuw, inspirerend
boegbeeld met een groot ondernemershart. Een voorzitter die op persoonlijke, proactieve en
verbindende wijze PRO versterkt in haar rol en de gezette ambities nastreeft.
Over PRO
PRO ondersteunt de ondernemers op meerdere terreinen: ze biedt een uitgebreid platform voor
netwerken, zorgt voor kennis- en ervaringsoverdracht, behartigt de belangen richting (lokale)
overheid, onderwijs etc., en draagt bij aan de promotie van Purmerend.
Samen met de vier omliggende ondernemersverenigingen (Zeevang Ondernemers, IBEV,
Ondernemend Waterland en Beemster Ondernemer) is PRO lid van de Vereniging voor
Ondernemend Waterland (VOWA). De VOWA vergadert zo’n zes keer per jaar. De voorzitter van de
PRO nemen deel aan die vergadering.
Tevens maakt PRO, samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Purmerend, de Purmerend
Centrum Ondernemers en de gemeente, deel uit van de Stichting Purmerend 2000+. Op dit moment
levert de PRO de voorzitter van deze stichting.
PRO is continu gericht op de optimale behartiging van de belangen van haar leden. Dit betreft soms
hele concrete onderwerpen zoals het parkeerbeleid in de binnenstad en soms onderwerpen die
verder in de toekomst liggen, zoals het leveren van input aan de economische visie van de gemeente
voor 2040.
Activiteiten PRO





Maandelijkse netwerkborrel in de binnenstad van Purmerend (locatie Biercafé De Bonte
Koe).
Bedrijfsbezoeken en andere (kennis)evenementen.
Overleg met de omliggende ondernemersverenigingen, de gemeente, het onderwijs, en wat
meer op een afstand ook met VNO-NCW, de provincie en de Metropoolregio Amsterdam.
Jaarlijkse verkiezing PRO Ondernemer van het jaar.

De organisatie
Het bestuur wordt op dit moment gevormd door zes bestuursleden en een uitvoerend secretariaat.
Onder deze leden wordt de functie van penningmeester en secretaris verdeeld.
Er zijn binnen de PRO meerdere ondersteunende werkgroepen en commissies actief:







De werkgroep bedrijventerreinen
De ondernemersprijscommissie
De evenementencommissie
De juniorcommissie
De ledencommissie
De promotie- en communicatiecommissie.

In totaal zetten zich zo’n 45 personen actief in voor de PRO.
Profiel van de voorzitter








Vormt in woord en daad het inspirerend boegbeeld van de PRO.
Is bij voorkeur een ondernemer, met grote affiniteit met de Purmerendse regio.
Is kundig, objectief en staat voor de algemene belangen van de PRO-leden.
Ondernemend, proactief en betrokken bij Purmerend.
Verbindende persoonlijkheid met organiserend vermogen.
Hij/zij kan goed omgaan met belangen van verschillende partijen.
Heeft een flexibele agenda.

Taken









Eerste aanspreekpunt voor de lokale overheid, omliggende ondernemersvereniging en
andere gesprekspartners.
Vertegenwoordiging van de PRO naar buiten toe,
Verbindend optreden naar partijen in de stad
Zorgen voor goede relaties binnen het bestuur.
Zorgen voor draagvlak voor de ambities van de PRO.
Leiden van de periodieke bestuursvergaderingen. Op dit moment vindt er iedere maand een
bestuursvergadering plaats.
Voorzittersfunctie binnen Stichting P2000+ (vijf tot zes keer per jaar bijeen).
Deelnemen aan de VOWA vergaderingen (ongeveer zes keer per jaar bijeen).

Inzet en vergoeding
De voorzitter wordt aangesteld voor in beginsel een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot
herbenoeming voor nog eens vier jaar. De tijd die deze functie vraagt is afhankelijk van de ambities
en plannen die de voorzitter samen met het bestuur wil uitrollen en vervullen. Flexibiliteit in de
agenda is wel een must.
De functie is onbezoldigd (met uitzondering van het uitvoerend secretariaat zijn alle functies binnen
de PRO onbezoldigd).
Meer informatie? Mail naar secretariaat@pro-site.nl.

