
Vacature	  fractiemedewerker	  &	  campagnemedewerker	  PvdA	  Tilburg	  

Samen	  vooruit.	  Help	  je	  ons	  dat	  te	  bereiken?	  De	  PvdA	  afdeling	  Tilburg	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  fractie-‐	  
en	  campagnemedewerker.	  Op	  21	  maart	  2018	  vinden	  er	  gemeenteraadsverkiezingen	  plaats	  in	  
alle	  gemeenten	  van	  Nederland.	  Op	  weg	  naar	  deze	  verkiezingen	  wenst	  de	  fractie	  ondersteund	  te	  
worden	  door	  een	  medewerker,	  zowel	  voor	  reguliere	  werkzaamheden	  als	  
campagnewerkzaamheden.	  

Werkzaamheden	  	  

Het	  binnen	  de	  gestelde	  tijdsduur	  ondersteunen	  van	  de	  fractie	  op	  allerlei	  mogelijke	  manieren:	  het	  
benaderen	  van	  interessante	  personen	  of	  organisaties	  voor	  overleg	  met	  de	  fractie,	  het	  
organiseren	  van	  een	  thema-‐	  of	  wijkbijeenkomst,	  het	  organiseren	  van	  evenementen	  in	  het	  kader	  
van	  de	  verkiezingscampagne,	  het	  meedenken	  over	  de	  invulling	  van	  een	  programma	  van	  een	  
bijeenkomst,	  het	  beheren	  en	  bestellen	  van	  materialen,	  het	  maken	  van	  draaiboeken	  en	  
overzichten,	  het	  opstellen	  en	  verzenden	  van	  persberichten	  etc.	  

Je	  ondersteunt	  het	  team	  en	  werkt	  onder	  leiding	  van	  de	  fractie	  en	  de	  campagneleiding.	  Er	  is	  een	  
vast	  aanspreekpunt.	  Je	  werkt	  daarnaast	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  van	  jouw	  tijd	  samen	  met	  
vrijwilligers.	  

Tijdsduur	  

We	  zoeken	  iemand	  voor	  5	  tot	  8	  uur	  per	  week.	  Affiniteit	  met	  de	  PvdA	  heeft	  de	  voorkeur.	  Interesse	  
in	  politiek,	  bestuur	  en	  maatschappelijke	  vraagstukken	  is	  een	  pré.	  Je	  legt	  makkelijk	  contact,	  weet	  
de	  PvdA	  te	  representeren	  in	  externe	  contacten,	  verzorgt	  mailing	  en	  correspondentie	  en	  je	  hebt	  
ervaring	  in	  het	  bouwen	  en	  onderhouden	  van	  netwerken.	  De	  werkzaamheden	  vangen	  aan	  op	  1	  
oktober	  2016.	  

Profiel	  

•	   Je	  hebt	  ervaring	  met	  het	  organiseren	  en	  plannen	  van	  bijeenkomsten.	  	  

•	   Je	  hebt	  creatieve	  ideeën	  en	  neemt	  initiatief.	  	  

•	   Je	  hebt	  goede	  communicatieve	  vaardigheden.	  

•	   Je	  hebt	  een	  goede	  mondelinge	  en	  schriftelijke	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  taal.	  

•	   Je	  kunt	  zelfstandig	  werken,	  maar	  tevens	  goed	  in	  een	  team	  functioneren.	  

•	   Bij	  voorkeur	  woonachtig	  in	  (de	  omgeving	  van)	  de	  gemeente	  Tilburg.	  

Wat	  we	  bieden	  

Een	  unieke	  kans	  om	  het	  politieke	  fractiewerk	  en	  een	  verkiezingscampagne	  van	  achter	  de	  
schermen	  mee	  te	  maken.	  Een	  salaris	  conform	  CAO	  op	  basis	  van	  5/8	  uur	  per	  week.	  
Werkzaamheden	  die	  je	  veelal	  in	  je	  eigen	  tijd	  in	  kunt	  delen.	  Een	  meer	  dan	  dynamische	  omgeving.	  
Je	  zult	  tijdens	  de	  campagne	  veel	  verantwoordelijkheden	  krijgen	  en	  werken	  in	  een	  platte	  
organisatie	  met	  veel	  leuke	  collega’s.	  Je	  leert	  in	  korte	  tijd	  veel	  mensen	  kennen.	  

Interesse?	  

Stuur	  je	  sollicitatiebrief	  met	  CV,	  voor	  20	  september	  2016	  naar	  Auke	  Blaauwbroek:	  
aukeblaauwbroek@raadtilburg.nl	  	  

	  


