Vacature
Bestuur My Red Light
Helpt u de positie van sekswerkers verbeteren?
My Red Light is een non-profit raamverhuurbedrijf voor sekswerkers. In totaal verhuren we
14 ramen op de Amsterdamse Wallen. Het centrale doel van het project is de positie van
sekswerkers te verbeteren door sekswerkers die huren bij My Red Light onder meer het
volgende te bieden:
●
●
●
●

Zeggenschap over werkomstandigheden en verhuurvoorwaarden
Een prettige werksfeer, huiskamer, collegiaal contact
Winst gaat naar positieverbetering van sekswerkers in de vorm van cursussen,
trainingen, verzekeringen, etc.
Destigmatisering van sekswerkers en hun beroep

Wij nodigen sekswerkers nadrukkelijk uit om te reageren!
Het profiel van een bestuurslid:
● Enthousiast over het concept van My Red Light
● Affiniteit met het veld en sekswerk: kennis van het Wallengebied, kennis van wet
en regelgeving in de prostitutiebranche, kennis van seksuele gezondheid en
kennis van de bestrijding van mensenhandel.
● Kennis van empowerment en arbeidsverhoudingen
● Interculturele vaardigheden
● Bevorderen van samenwerking / stimuleren van groepsprocessen / ervaring met
conflicthantering
● Abstractieniveau en handelen vanuit lange termijndoelen
● Netwerkgericht en reageert op signalen vanuit stakeholders
● Uitstekende beheersing van Nederlands in woord en geschrift. Engels, Spaans of
een Oost Europese taal is een pré
● Flexibel, energiek en actief
Als bestuurslid krijg je de verantwoordelijkheid voor een of meer portefeuilles (bijvoorbeeld
sociale doelstellingen, bedrijfsvoering, marketing, communicatie). Voor (ex)sekswerkers
geldt dat kennis, ervaring en opleiding op deze gebieden een pré is, maar er is de ook de
mogelijkheid om jezelf op een bepaald gebied te ontwikkelen. Voor niet-sekswerkers geldt
dat wij aantoonbare bestuurlijke ervaring eisen (minimaal 3 jaar) en ruime ervaring met
coachen en participatief werken.

Van kandidaten verwachten wij dat zij:
● De uitgangspunten van My Red Light onderschrijven en actief uitdragen
● Aantoonbare affiniteit met de positieverbetering van sekswerkers en makkelijk
contact kunnen leggen met de doelgroep
● In teamverband als bestuurder kunnen werken
● Voldoende tijd beschikbaar hebben (ongeveer 10 uur per week)
● Een bijdrage leveren aan het bovenstaande profiel
Bestuursleden moeten zich ervan bewust zijn dat er een screening door de overheid
plaatsvindt, bijvoorbeeld een Bibob-procedure in het kader van de aanvraag van de
vergunning.
Wat stellen we daar tegenover?
De mogelijkheid om het verschil te gaan maken voor sekswerkers op de Wallen en in het
algemeen. De kans om bestuurlijke ervaring op te doen of te verdiepen met zinvol en
afwisselend werk. We bieden een uurvergoeding op basis van een 10-urige werkweek per
bestuurder. Kosten die je maakt voor het uitvoeren van je functie worden uiteraard vergoed.
Heb je een vraag of wil je reageren?
Je vindt meer informatie over My Red Light op onze website www.myredlight.nl
Voor vragen of een oriënterend gesprek kun je contact opnemen met bestuur:
bestuur@myredlight.nl
Je kunt reageren op deze advertentie tot 24.07.2020 door je brief en CV te sturen naar
info@myredlight.nl. In geval van interesse zal u uitgenodigd worden voor een digitaal
sollicitatiegesprek.

