Om onze cel Lokaal Beleid op het partijsecretariaat in Brussel te versterken, zijn wij op zoek naar een:

•
•
•
•

•

•
•
•

Je ondersteunt en adviseert de lokale N-VA-mandatarissen en beantwoordt al hun vragen over
cultuur, jeugd, onderwijs, inburgering en integratie.
Je ontwikkelt een uitgebreid aanbod aan voorstellen en ideeën dat de mandatarissen
ondersteunt bij de uitoefening van hun mandaat.
Je ontwikkelt specifieke opleidingen en geeft zelf vorming aan mandatarissen.
Je volgt de wetgeving en nieuwe tendensen op het vlak van cultuur, jeugd, onderwijs,
inburgering en integratie op de voet op en je vertaalt deze op maat van de lokale N-VAmandatarissen.
Je bouwt binnen de partij een breed netwerk uit van collega’s en mandatarissen die betrokken
zijn bij deze beleidsdomeinen.

•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardige ervaring.
Je hebt affiniteit met de werking van een lokaal bestuur.
Relevante werkervaring binnen een lokaal bestuur, een andere overheidsadministratie of als
lokaal mandataris is steeds een pluspunt.
Je bent leergierig. Je verdiepen in nieuwe thema’s beschouw je als een uitdaging.
Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie.
Ervaring met vrijwilligersnetwerken is een pluspunt.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.

•
•
•
•

Een halftijds contract voor onbepaalde duur voor een gevarieerde en uitdagende job.
Je maakt deel uit van een warme groep met sterk gedreven mensen.
Een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen.
Je hebt tal van boeiende contacten en bent actief in het hart van de werking van de N-VA.

Bezorg zo snel mogelijk jouw cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal www.n-va.be/vacatures.
Ben jij de medewerker die we zoeken, dan nodigen we jou uit voor een eerste gesprek met ons
extern selectiebureau. Bij positief resultaat volgt een gesprek met de teamcoördinator en de
directeur van de N-VA. Naargelang de geldende coronamaatregelen verlopen de gesprekken mogelijk
digitaal.

