VACATURE

FRACTIEMEDEWERKER POLITIEKE COMMUNICATIE
voor 8-12 uur per week per 1 maart 2022
De VVD fractie Provinciale Staten Utrecht is een ambitieuze en enthousiaste fractie met acht zetels in de
Provinciale Staten en is op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker politieke communicatie die ons helpt de
provincie liberaler te maken met communicatie in woorden en beelden die er toe doen.
De functie
De VVD Statenfractie wordt ondersteund door twee medewerkers, ieder met een eigen profiel en takenpakket.
De functie vereist een goede bereikbaarheid en eigen thuiswerkplek, maar ook een flexibele opstelling waarbij
je snel kunt schakelen is noodzakelijk. De politiek is dynamisch waardoor het vaak lastig te voorspellen is
wanneer we iets willen communiceren; in elk geval bij werkbezoeken en (alle vormen van)
Statenbijeenkomsten. De woensdag is de vaste vergaderdag van Provinciale Staten en deze dag zijn de
fractieleden goed beschikbaar en vinden fractiebezoeken veelal plaats. De fractievergaderingen zijn op
maandagavond en deels digitaal. Ook kan er incidenteel op andere dagen van de week(avonden) en in het
weekend een beroep op je worden gedaan.
Wat verwachten wij van de fractiemedewerker politieke communicatie?
Je zorgt voor een continue flow van aandacht in de online media voor de politieke standpunten en bereikte
doelen van de VVD Statenfractie op relevante politieke thema’s en provinciale actualiteit. Je ondersteunt bij
perswoordvoering en ondersteunt ook de Statenleden in hun individuele online mediabereik. Je signaleert en
anticipeert, altijd in overleg met de woordvoerder. Je zorgt daarbij voor passend beeldmateriaal (ook video,
infographics, e.d.), schriftelijk uitingen (artikelen, persberichten e.d.) en herkenbare verslaglegging van
belangrijke momenten. Hiernaast verzorg je de maandelijkse nieuwsbrief, houd je de website up date en
beheer je alle sociale kanalen. Daarbij bewaak je de toon en de kwaliteit van de uitingen en koppelt bereikte
effecten periodiek terug. Bewaken van het digitale archief hoort hier ook bij.
Functie-eisen
• Je werkt en denkt op HBO niveau;
• Je hebt politieke sensitiviteit, kennis van- en gevoel voor (politiek-bestuurlijke) verhoudingen;
• Je hebt goed ontwikkelde mondelinge, schriftelijke, grafische en actuele digitale vaardigheden;
• Je hebt een pro actieve houding, je bent zelfstandig, leergierig, stressbestendig, creatief en flexibel;
• Ervaring met- en/ of netwerk hebben bij regionale media of gemeente/provincie is een pre;
• Je woont bij voorkeur in de provincie Utrecht en bent in staat -als dat weer kan- ook regelmatig op het
provinciehuis in de stad Utrecht te komen werken;
• Dat je van politiek houdt en je thuis voelt bij de standpunten van de VVD spreekt voor zich.
Wat kan je van ons verwachten?
Een (bij)baan in een hectische, maar leuke, politieke omgeving. Je komt te werken in een team bestaande uit
acht statenleden, één commissielid en één ervaren fractiemedewerker. Daarnaast heb je regelmatig contact
met de medewerkers van de griffie en de ondersteuning van andere partijen in Provinciale Staten. Zo krijg je
een mooie inkijk in het openbaar (midden) bestuur. De aanstelling betreft een tijdelijk dienstverband voor één
jaar met uitzicht op verlenging daarna. Arbeidsduur en werktijden in overleg 8-12 uur per week. Inschaling in
schaal 8 afhankelijk van werkervaring. Informatie over de vacature kan worden verkregen bij Monique Balm
(06-11226245).
Interesse?
Stuur uiterlijk zaterdag 30 januari a.s. je motivatie en CV naar: vvd@provincie-utrecht.nl.
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 2 februari ’s ochtends

