
 

 
 
De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV) is het 
scholingsfonds voor bedrijven met als hoofdactiviteiten de productie van isolatieglas, het 
bewerken van vlakglas en de handel in en montage van vlakglasproducten. 
Bij het fonds zijn circa 200 bedrijven aangesloten met in totaal circa 3500 werknemers. 
De in het bestuur betrokken partijen zijn de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland, CNV 
Vakmensen en FNV. 
 
I.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige secretaris zijn 
wij op zoek naar een: 

Secretaris (m/v – 0,25/0,4 FTE) 
 

Taken en verantwoordelijkheden  
-  Het voorbereiden van en uitvoering van door het bestuur vastgesteld beleid; 
- Aansturing van het secretariaat/ de administratieve werkzaamheden; 
- Het onderhouden van contact met de bij STOOV aangesloten bedrijven; 
- Het voorbereiden van bestuursvergaderingen en de verslaglegging; 
- De coördinatie van projecten; 
- Het extern vertegenwoordigen van STOOV bij relevante partijen. 
   
Profiel  
- Een HBO-werk- en denkniveau; 
- Een pro-actieve houding, ambassadeur van het fonds en aanjager; 
- Ervaring in het functioneren in paritaire organisaties; 
- Affiniteit met de vlakglasbranche; 
- Deskundigheid in / ervaring met thema’s als arbo- en veiligheid, duurzame 

inzetbaarheid en scholing;    
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 
- In bezit van eigen auto 
 
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die naast het uitvoeren van operationele taken 
mede richting kan geven aan het toekomstig beleid van het fonds. In uw functie legt u  
verantwoordelijkheid af aan het STOOV-bestuur. 
 
Wij bieden: 
- een uitdagende en zelfstandige functie 
- marktconforme vergoeding (het betreft geen functie in loondienst) 
 
Interesse ? 
Stuur uw sollicitatie uiterlijk 28 september naar de huidige secretaris dhr. Theo van 
der Zwaan; tz@stoov.nl. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact 
opnemen met dhr. Theo van der Zwaan, 06-19957609. Zie ook www.stoov.nl 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 en 13 oktober. 

 
acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


