ESHPMa activiteitencommissie zoekt versterking!
Wil je graag je netwerk verbreden? Heb jij goede ideeën om het lidmaatschap bij de ESHPMa nog
waardevoller te maken? Benut je talenten voor de activiteitencommissie! Binnen de alumnivereniging
komt per direct een plek binnen de activiteitencommissie vrij.
Doelstelling van de ESHPMa is het bevorderen van onderlinge contacten tussen afgestudeerden van
ESHPM, het faciliteren van kennisdeling en deskundigheidsbevordering en het bieden van een netwerk
met externe contacten. De activiteitencommissie organiseert de activiteiten die nodig zijn om deze
doelstelling te bereiken.
Ben je masterstudent of net afgestudeerd en heb je zin om je creatieve ideeën tot concrete acties om
te zetten?
Wie zijn wij?
De alumnivereniging ESHPM (ESPHMa) is met ruim 500 leden één van de grootste alumniverenigingen
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het netwerk bestaat uit hoogopgeleide
professionals die affiniteit met de gezondheidszorg hebben. Onze leden zijn afgestudeerde
gezondheidswetenschappers variërend van starters tot professionals.
ESHPMa (voorheen aBMG) is opgericht in 1995 met als doel een netwerk te creëren van afgestudeerde
gezondheidswetenschappers die (grotendeels) werkzaam zijn in de gezondheidszorg. ESPHMa
organiseert verschillende activiteiten, van inhoudelijke colleges met ESHPM, tot bedrijfsbezoeken en
‘netwerk’ borrels. Ook biedt ESHPMa haar leden toegang tot interessante vacatures in de
gezondheidszorg via de vacatureservice.
Wat verwachten wij van jou?
● Je bent enthousiast over de kernwaarden van de ESHPMa en wilt er aan bijdragen om deze te
versterken. Bekijk onze kernwaarden op de website: https://www.eshpma.nl/
● Je hebt zin om je creatieve ideeën tot concrete acties om te zetten en eens wat anders te doen
naast je (toekomstige) baan.
● Je promoot de activiteiten van ESHPMa en vergroot de naamsbekend via o.a. social media;
● Je speelt een rol in de werving van nieuwe leden (in samenwerking met secretaris ESHPMa);
Wat bieden wij jou?
De activiteitencommissie van de ESHPMa levert je veel leuke en nuttige contacten op. Daarnaast ben
je na (2 jaar) commissie ervaring rijker. Je bent onderdeel van een enthousiast bestuur met ambitieuze
plannen voor de toekomst. Er is volop ruimte om je eigen ideeën in te brengen en uit te voeren.
Interesse?
Heb je vragen? Stel ze! Heb je interesse? Laat het ons weten! Neem contact op met de voorzitter Evy
Liersen (externe relaties) via pr@eshpma.nl.

