
Ons Geld zoekt
versterking

 
Het gaat goed met Stichting Ons Geld. Het maatschappelijk
debat over het geldstelsel is opengebroken. Het is nu van
belang dat dit debat helder en zinvol wordt gevoerd. Daar

willen wij aan bijdragen.

Werk aan de winkel
De eerste jaren werkten wij op puur vrijwillige basis. Dat werk heeft vruchten
afgeworpen. We zijn een speler van betekenis aan het worden. Zo hebben we
geldschepping, via burgerinitiatief Ons Geld, op de agenda van de Tweede Kamer
gezet. Het vervolg vraagt om meer slagkracht en professionaliteit. Daarom zijn wij
op zoek naar één of twee personen die ons team kunnen versterken. Het gaat om
structurerende, coördinerende en PR-werkzaamheden. Onze interne organisatie
moet worden opgezet en onze presentatie naar de buitenwereld moet duidelijker
vorm krijgen. Denk jij dat je ons daarbij helpen kunt?
 
We vragen grote zelfstandigheid. Van onzekerheid en structuurloosheid moet je niet
zenuwachtig worden. Je moet je er goed bij voelen en zelf kaders aanbrengen die
werken. Ons Geld teamleden zijn intrinsiek gemotiveerde en zelfsturende personen.
Er heerst een grote mate van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn geen
top-down organisatie. Wij zijn een netwerk en beweging waarin persoonlijke
kwaliteiten tot ontwikkeling kunnen komen.
 
Wij behoren tot de internationale beweging voor monetaire hervorming, en
onderhouden zodoende contacten binnen en buiten Europa. Goede beheersing van
de Engelse taal is hiervoor noodzakelijk.

Laat van je horen
Wij kunnen een bescheiden vergoeding bieden. Ons uitgangspunt voor beloning is
dat het mogelijk moet zijn je werk met de nodige aandacht te doen. Maar je doet
het niet voor het geld. Je draagt bij aan de verbetering van het belangrijkste
maatschappelijke dossier; ons geldstelsel.
 
Denk je een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de groei van Stichting Ons
Geld? Laat het ons dan weten. Daarvoor kun je contact opnemen met Luuk de Waal
Malefijt via l.dwm@onsgeld.nu.
 
Ons kantoor is in Utrecht. Er heerst een informele sfeer, met veel jong en
geëngageerd ondernemerschap. Het strekt tot aanbeveling als je in of bij Utrecht
woont, zodat je geregeld op dit kantoor aanwezig kunt zijn

ik zie uit naar je reactie,
 
namens het team van Stichting Ons Geld,
Niels, Martijn, Edgar, George, Gijs, Frits en Gerrit,
 
Luuk de Waal Malefijt
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Deze email is verzonden naar {EMAIL}.
U ontvangt deze email omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van Stichting

Ons Geld.



 
Klik hier om u uit te schrijven voor verdere fantastische updates van

Stichting Ons Geld en Burgerinitiatief Ons Geld


