Vacature fractiemedewerker

Ben jij een student met een passie voor politiek? Wil jij werken in het hart van politiek Utrecht nu de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart eraan komen? Het CDA Utrecht zoekt een organisatorische
duizendpoot voor 16 uur per week!
Onze fractie bestaat nu uit drie raadsleden, twee fractievolgers en twee parttime
fractiemedewerkers. De fractiemedewerker ondersteunt de fractie op administratief,
organisatorisch en communicatief gebied.

Werkzaamheden
● procesbewaking planning van en organiseren van de diverse vergaderingen,
bijeenkomsten, werkbezoeken en politieke processen;
● beantwoording van post, e-mail en telefonische vragen;
● schrijven van persberichten en artikelen voor de website, social media;
● onderhouden van contacten met relevante organisaties en de leden van het CDA.

Profiel
● aantoonbare belangstelling voor Utrecht;
● brede interesse in maatschappelijke onderwerpen en in lokale politiek;
● enthousiaste, flexibele en proactieve werkhouding: bereid om in de avonduren (en soms in
het weekend) te werken;
● zelfstandig kunnen werken, goed gevoel hebben voor prioriteiten;
● goede beheersing van de Nederlandse taal;
● goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
● affiniteit met de uitgangspunten van het CDA;
● een netwerk in Utrecht is een pre.

Wij bieden
● een leuke, afwisselende en uitdagende baan in een dynamische werkomgeving;
● mogelijkheid om in overleg een deel van de werkzaamheden vanuit huis te verrichten;
● een aanstelling van 16 uur per week tot 1 april (en je start zo snel als mogelijk);
● een goed salaris: ca. € 844 bruto per maand op basis van 16 uur per week.

Enthousiast geworden?
Jouw sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 oktober,
via: cda@utrecht.nl, o.v.v. sollicitatie fractiemedewerker. Houd daarnaast maandagochtend 23
oktober en/of dinsdagavond 24 oktober vrij voor een eventueel vervolggesprek.
Voor vragen over de functie en de procedure kan je contact opnemen met fractievoorzitter
Sander van Waveren (06-14367390 / s.van.waveren@utrecht.nl).

