Sofia Tstsouashvili

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ter attentie van de Sollicitatie commissie 50 plus.
per mail : sollicitatie@50pluspartij.nl

18 februari 2021

inzake : verkiezing hoofdbestuur.

Zeer geachte commissie,

Gaarne stel ik mij andermaal verkiesbaar voor de functie van algemeen bestuurslid
van het hoofdbestuur van 50plus. Mijn cv sluit ik bij.
Op 20 mei jl stelde ik mij voor het eerst, met succes, verkiesbaar voor het
hoofdbestuur met als gevolg dat ik afgelopen maanden met erg veel enthousiasme
de functie van algemeen bestuurslid van 50plus mocht vervullen.
Het oordeel of ik dat naar tevredenheid deed, laat ik graag aan de partij.
Dat de leden van 50plus mij als relatief jongere, maar in elk geval geen 50plus, toch
in het bestuur kozen, heeft mij oprecht verheugd. In de afgelopen maanden heb ik
tijdens de (toen nog mogelijke) bezoeken aan onze leden in het land veel geleerd en
bovendien gemerkt dat mijn jonge leeftijd een intensieve uitwisseling van standpunten
niet in de weg stond.
Uiteraard bleef ook onze partij enig gedoe niet bespaard, maar het moet gezegd dat
wij er beter dan menig grotere partij in zijn geslaagd de rijen gesloten te houden.
Deze sollicitatie ziet op dezelfde functie als die ik de afgelopen maanden mocht
vervullen, en het spreekt dat ik mij voor deze keuze graag voor de partij en haar
leden wil verantwoorden.
In afwachting van nader bericht,
met eerbied,

Uw Sofia Tstsouashvili
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Juli 2016 – heden Gemachtigde bij Tsitsouashvili Cabinet d’immigration et de droit public

Opleiding
2013 – 2016 Universiteit Leiden , Rechtsgeleerdheid

Werkervaring

•
•
•

okt. 2013 – jun 2016: stagiare HofdijkOost
mrt. 2012 – okt. 2013 medewerker Hofdijk advocatenkantoor
sep 2007 – mrt. 2012: secretaresse bij Hofdijk & de Jong advocaten

•
•
•

feb. 2015 – heden: Bestuurslid (DLV) Diner Lange Voorhout
apr. 2019 – heden: Bestuurslid Liga voor de rechten van de mens
aug. 2020- – heden: Algemeen bestuurslid hoofdbestuur 50Plus

Taalvaardigheid

Nederlands: goed, mondeling en schriftelijk
Engels: goed, mondeling en schriftelijk
Georgisch: goed, mondeling en schriftelijk

