
INTERESSE  OF VRAGEN?

Mail (geheel vrijblijvend) naar : secretariaat@nloug.nl

De nlOUG is op zoek naar vrijwilligers 
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NLOUG BESTUURSLID

Bijwonen van bestuursvergaderingen
Meedenken en plannen van onze congressen
en meet-ups
Beheren en maken van social media posts
Toekomstgericht maken van de nlOUG
Contact met klanten, partners en leden

Een "Let's do this" mentaliteit
Gezelligheid
Lid / partner van de nlOUG

De nlOUG is op zoek naar bestuursleden.

Op dit moment zoeken wij iemand die interesse
heeft om ons bestuur te versterken! De
bestuursfunctie zal samen met de rest van het
bestuur vormgegeven worden.

Waar moet je dan aan denken?

Hoeveel tijd gaat er in zitten?
Gemiddeld vergaderen wij eens per 6 weken,
Daarnaast zal het liggen aan de functie die
bekleed wordt. In sommige periodes zal het wat
meer werk zijn dan andere, maar alles in
redelijke mate en natuurlijk in overleg!

Wat verwachten wij?

Bijwonen van commissievergaderingen
Organiseren van meetups en onze 2
grootste events: APEX World en de DBA
Cloud Day.
Opzetten studenttracks en meetups
Contact met locaties, Oracle, sprekers etc.
Maken van apps/applicaties voor events

Een "Let's do this" mentaliteit
Creativiteit
Gezelligheid
Lid / partner van de nlOUG

De nlOUG is op zoek naar commissieleden die
willen helpen met het organiseren van onze
events.

Op dit moment zoeken wij meerdere personen
met affiniteit voor congres- en meetup
organisatie! 

Waar moet je dan aan denken?

Hoeveel tijd gaat er in zitten?
Dit zal vooral liggen aan de hoeveelheid
mensen in de commissie en het soort event,
Natuurlijk proberen we alle werkzaamheden zo
goed mogelijk te verdelen.

Wat verwachten wij?

Alle bovenstaande functies zijn op vrijwillige basis. Het vinden van vrijwilligers is momenteel erg lastig, maar
zonder vrijwilligers kunnen wij geen events en meetups organiseren of contacten leggen om datgene wat in de

community speelt goed aan te kunnen pakken. 
Ben of weet jij iemand? Schroom niet om ons (vrijblijvend) vragen te stellen.


