Politiek fractiemedewerker
De fractie van GroenLinksaf zoekt een politiek fractiemedewerk(st)er.
Wij bieden je inspirerend werk binnen GroenLinksaf, waarin ‘social media’ en Waalwijk centraal
staan. Ben jij maatschappelijk betrokken en wil je werkervaring op doen in een leuke en uitdagende
job? Stuur je CV met korte motivatie o.v.v. ‘politiek fractiemedewerker’ naar Petra Boogaard,
bestuurslid GroenLinksaf, via info@groenlinksaf.nl.
Jouw werkzaamheden
•
•
•
•
•

Ondersteunen van de raadsfractie bij het politieke werk
Inwoners van Waalwijk informeren en inspireren over GroenLinksaf
Opstellen van de nieuwsbrief, nieuwsberichten, verantwoordelijk voor actuele informatie op
de website
Organiseren van bijeenkomsten
Diverse hand- en spandiensten

Jouw opleiding en competenties
•
•
•
•
•
•
•

Wij zoeken iemand die gemotiveerd is en een aantal uren in de week met ons aan de slag wil,
eventueel naast je studie
Je hebt goede communicatieve eigenschappen
Je kunt goed zelfstandig werken
Je bent initiatiefrijk
Je hebt goede organisatorische kwaliteiten
Je bent in staat processen te bewaken
Je herkent jezelf in het gedachtengoed van GroenLinksaf

Wij bieden
Een parttime job in een klein team. 6 flexibele uren in de week op basis van een ruime vrijwilligersen onkostenvergoeding. Het werk biedt jou de mogelijkheid mee te draaien in de politieke omgeving.
We zijn op zoek naar iemand die snel kan starten.
Contact
Verdere informatie kan je inwinnen bij Sjors Slaats, fractievoorzitter GroenLinksaf
(s.slaats@waalwijk.nl).
GroenLinksaf (www.groenlinksaf.nl)
GroenLinksaf is een lokale partij met aandacht voor mens, dier en milieu. In Waalwijk zetten we ons
al bijna 30 jaar in – binnen de gemeenteraad en daarbuiten – voor een groene, sociale, open en
democratische gemeente. Soms eigenwijs, als dat nodig is. En altijd bereid tot samenwerking waar
dat nuttig kan zijn. Want principes, idealen én argumenten geven wat ons betreft de doorslag.
Bij GroenLinksaf vinden we het prettig om commentaar en ideeën, kritiek en alternatieven te horen,
ook van mensen die niet direct bij de politiek betrokken zijn.

