Om onze studiedienst verder te versterken, zijn we op zoek naar een universitair geschoolde
medewerker met een minimum werkervaring van vijf à zes jaar, relevant voor deze functie:











U bent de manager van uw eigen vakdomein(en) en werkt binnen die domeinen politieke
dossiers uit. U verwerft, bewerkt en ontsluit kennis ten voordele van de N-VA als partij.
U formuleert aanbevelingen en voorstellen voor een toekomstgericht beleid over de
verschillende niveaus heen.
U draagt de waarden en de visie van de N-VA uit naar derden, zoekt zelf kansen op, ageert en
anticipeert op korte en middellange termijn.
U communiceert uw bevindingen en standpunten inzake thema’s en dossiers intern.
U onderhoudt uw intern netwerk en legt contacten met organisaties en ondernemingen uit het
middenveld.
U onderbouwt het socio-economisch verhaal van de N-VA en werkt dit verder uit.





U hebt een universitair licentiaats- of masterdiploma in de economische wetenschappen.
U hebt minstens vijf à zes jaar aantoonbare en relevante werkervaring in de vermelde
onderzoeksdomeinen.
Bij voorkeur hebt u zich reeds verder verdiept in de begroting en de bijzondere financieringswet.
In elk geval is de ambitie hiertoe essentieel om in aanmerking te komen voor deze functie.
U beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen.
U werkt zelfstandig en flexibel.
U blinkt uit in schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en hebt een grondig
kennis van het Frans.
Interesse in politieke actualiteit en in een partijpolitieke werkomgeving is onontbeerlijk.
U bent een teamspeler.
U kunt zich vinden in het gedachtegoed van de N-VA.





Een contract voor onbepaalde duur voor een gevarieerde en uitdagende job.
Een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen.
U heeft tal van boeiende contacten en bent actief in het hart van de werking van de N-VA.






Bezorg ons uw cv en motivatiebrief vóór 15 mei via ons vacatureportaal https://vacatures.n-va.be.
Bent u de adviseur die we zoeken, dan nodigen we u uit voor een eerste gesprek met ons extern

selectiebureau. Bij positief resultaat volgt nog een gesprek in Brussel met de directeur van de N-VA,
de directeur van de studiedienst en de coördinator van de studiedienst.

