De Bossche VVD zoekt een nieuwe ambitieuze
fractiemedewerk(st)er!
Heb jij altijd al willen werken in de (lokale) politiek en een bijdrage willen leveren
aan een liberaler ’s-Hertogenbosch? Zoek jij een maatschappelijke en dynamische
baan die goed te combineren is met studie of ander werk? Solliciteer dan nu als
fractiemedewerker bij de Bossche VVD!
De nieuw gekozen gemeenteraadsfractie is op zoek naar een ambitieuze en flexibele
fractiemedewerker die samen met onze raads- en commissieleden wil bouwen aan
een stevig liberaal verhaal voor ’s-Hertogenbosch. Als fractiemedewerker organiseer
je activiteiten, denk je mee over politieke initiatieven en verzorg je op een creatieve
manier de (online) communicatie van de VVD. Wij bieden je een baan met een goede
vergoeding in een unieke politieke omgeving waarin je veel vrijheid hebt om je werk
zelf in te organiseren.
Het betreft een functie voor gemiddeld 8 uur in de week waar een vaste vergoeding
tegenover staat. Je zult te maken krijgen met wisselende uren per week, flexibiliteit
is dus een must. Onze fractievergaderingen en de raadsvergadering vinden op de
dinsdagavond plaats. Werkuren en andere arbeidsvoorwaarden zijn te bespreken.

Functie-inhoud:
Politiek inhoudelijk
•

Denkt mee met fractieleden over politieke notities, moties, amendementen en
schriftelijke vragen;

•

Doet voorbereidend onderzoek voor initiatieven van de fractie en ondersteunt
fractieleden bij de voorbereiding op vergaderingen;

•

Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan fractieleden;

•

Monitort politieke resultaten van de fractie.

Communicatie

•

Beheert de website en social media kanalen van de Bossche VVD;

•

Is proactief in het vinden van nieuwe creatieve manieren om het liberale
verhaal in 's-Hertogenbosch onder de aandacht te brengen;

•

Verzorgt de persberichten en communicatie vanuit de fractie.

Administratief
•

Beheert en verzorgt de agenda voor de fractievergaderingen;

•

Verricht secretariële werkzaamheden inclusief uitgaande en inkomende
correspondentie;

•

Staat derden (bijv. leden en pers) te woord en geleidt hen door naar het juiste
fractielid;

•

Organiseert fractiebijeenkomsten en werkbezoeken;

•

Het bij bijzondere gebeurtenissen in opdracht van de fractie regelen van
attenties (kaarten, boeketten enz.).

Functie-eisen
De persoon die wij zoeken:
•

Is gedreven en ambitieus;

•

Werkt zelfstandig zonder dagelijkse aansturing;

•

Beschikt over HBO werk- en denkniveau;

•

Is creatief en heeft gevoel voor succesvolle communicatie, ervaring met video
bewerking of fotoshop is een plus;

•

Is flexibel in het indelen van werkuren binnen en tussen werkweken;

•

Is tenminste één avond (dinsdag) beschikbaar voor ondersteuning tijdens
fractie- en raadsvergaderingen;

•

Heeft een brede maatschappelijke interesse en motivatie voor het politieke
bedrijf;

•

Is lid van de VVD of bereid lid te worden.

Wat bieden wij
•

Een afwisselende baan voor 8 uur per week voor de VVD-fractie in de
prachtige gemeente 's-Hertogenbosch;

•

Een prettige werkomgeving binnen de dynamische Bossche politiek;

•

Bijna volledige vrijheid in het indelen van je werkuren;

•

De mogelijkheid om je te ontwikkelen in het politieke bedrijf;

•

Samenwerking in een enthousiast nieuw gekozen fractieteam van vijf
raadsleden en twee commissieleden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de fractievoorzitter van de
Bossche VVD, Hanneke Welten via hanneke.welten@s-hertogenbosch.nl of 0620683269.
Als je interesse in de functie hebt ontvangt de fractie graag een korte motivatie en
CV via hanneke.welten@s-hertogenbosch.nl.

