
 
Voor het Comité/Bestuur van de Alliance Française Rotterdam (AFR) zoeken wij een: 
 

Voorzitter v/m 
 

Die per 1 juli de taken van onze huidige voorzitter overneemt.  
 

Omschrijving 
De Alliance Française staat voor kwaliteit in opleidingen voor de Franse taal. De AFR is 
de op één na grootste Alliance Française van Nederland, maar heeft geen directeur. Dit 
betekent dat het bestuur, onder leiding van de voorzitter, de functie van directie 
waarneemt. Aangezien het een onbezoldigde functie betreft, zoeken wij bij voorkeur 
iemand die met pensioen is, maar nog graag een zinvolle rol wil vervullen. Uiteraard is 
een grote affiniteit met en goede kennis van de Franse taal een belangrijke vereiste. 
 

Wat gaat u doen? 
 Coördineren en leiding geven: De voorzitter is coördinator en stemt activiteiten 

binnen de AFR op elkaar af.  
 Inspireren: De voorzitter inspireert de bestuursleden en is op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen.  
 Representatie: De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar het personeel, de 

cursisten en externen. 
 Vergaderen: Het leiden van vergaderingen en de verantwoordelijkheid voor 

besluitvorming ligt bij de voorzitter. 
  

Wat vragen wij? 
 Academisch werk- en denkniveau 
 Grote affiniteit met de Franse taal en cultuur, goede Franse spreekvaardigheid 
 Een netwerker met goede communicatieve, leidinggevende en organisatorische 

vaardigheden 
 De beoogde voorzitter is bovendien: besluitvaardig, representatief en kan goed 

samenwerken. 
 

Wat stellen wij daar tegenover? 
 Gratis deelname aan de culturele activiteiten van de Alliance Française Rotterdam 
 Toegang tot een netwerk van francofielen in Rotterdam en omstreken 
 
Naast de voorzitter bestaat het Comité/bestuur uit nog vijf andere bestuursleden.  
Het Comité vergadert meestal één keer per maand in het pand aan de Westersingel 14 in 
Rotterdam.  
 
Uw motivatiebrief en CV kunt u tot 15 juni sturen naar het bestuur van de Alliance 
Française Rotterdam: verad.afr@ziggo.nl. 
 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter 
Mw. E.W.A. Van Lier via: artichoc@upcmail.nl. 
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