In verband met de verhuizing naar een andere provincie in Nederland komt er in het
regiobestuur een functie beschikbaar voor de functie van
Communicatie en Campagne.
Deze belangrijke functie binnen de regio biedt veel vrijheid en mogelijkheden. Onlangs is er
een enquête gedaan onder de leden, deze laat zien dat we mooie uitdagingen hebben op het
gebied van communicatie en campagnes. Je schrijft een communicatieplan voor de
komende 4 jaar als onderdeel van het beleidsplan.
De frequentie van de bestuursvergadering is gemiddeld eens in de 6 weken.
Het is een leuke en dynamische klus waardoor je op allerlei niveaus binnen de VVDcontacten hebt en je eigen weg kan oppakken.
Er is een commissie van in totaal 3 personen die deze klus klaren, de sfeer is heel erg goed
en zij zien voldoende uitdagingen. Jij als verantwoordelijk bestuurslid koppelt frequent terug
naar het regiobestuur.
We zijn op zoek naar een leuke man of vrouw die zich herkent in het onderstaande profiel.
Profiel voor de functie van Communicatie en Campagne;
Algemeen profiel
• Hoge politieke sensitiviteit, kennis van de partijstructuur en een stevig
partijnetwerk
• Bestuurlijke ervaring en specifieke vaardigheden voor de betreffende
bestuursfunctie
• Bereidheid om onbezoldigd veel werk te verzetten en te reizen
• Geen politieke ambities in de voorziene toekomst ten aanzien van het
Europees Parlement, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, Provinciale Staten
en de waterschappen
bestuurslid met portefeuille Communicatie en Campagne - vacant
• Communicatie
• Coördinatie ledenwerving
• Coördinatie campagnes Provinciale Statenverkiezingen
• Coördinatie campagnes waterschap verkiezingen
• Coördinatie bestuursleden Communicatie en Campagne lokale netwerken
• 4 uur per week, bereidheid om in verkiezingstijd meer tijd te investeren
• Eigenschappen: doener, aanjager, communicatiestrateeg,
Wil je solliciteren, doe dit dan voor 31 januari 2021. Schrijf een brief met je motivatie en je cv
naar de secretaris, Ellen Mulder-Metselaar mail; secretaris@regiooost.vvd.nl. Heb je
inhoudelijke vragen dan kan je mailen of bellen met Ruud Jager, het huidige bestuurslid in
deze functie, mail campagne@regiooost.vvd.nl of bel met 06-48078860.
Tijdens de eerstkomende ALV in 2021 zal de kandidaat worden geïnstalleerd.
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