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VACATURE AIOS BESTUURSLID NVIVG
Per 1 september a.s. vertrekt Michelle Sonneveld als bestuurslid van het NVIVG bestuur, waarmee er een vacature
ontstaat voor AIOS bestuurslid. Bent u geïnteresseerd? Aanmeldingen voor deze bestuursfunctie kunnen tot 1 juli
a.s. worden gedaan aan info@nvivg.nl. Om continuïteit in het NVIVG bestuur te waarborgen gaat de voorkeur uit
naar een recent gestarte AIOS, die deze functie enkele jaren kan bekleden. Affiniteit met onderwijs is een pre.
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