Fractiemedewerker

N-VA-fractie Brussels Parlement
Om onze N-VA-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement te versterken, zijn we op zoek naar
een universitair geschoolde fractiemedewerker met een passie voor Brussel en politiek.

Functie
•

•
•
•
•
•
•

Je ondersteunt het parlementslid bij het maken van beleidskeuzes en standpuntbepaling door
het maken van onderbouwde analyses. Je houdt daarbij ook rekening met de gevoeligheden die
op de andere politieke niveaus meespelen.
Je rol spitst zich toe op het verstrekken van accurate adviezen.
Je werkt de politieke dossiers altijd uit in samenspraak met het betrokken parlementslid. Je zorgt
voor overleg op regelmatige basis.
Je evalueert wetgevende initiatieven en detecteert (nieuwe) invalshoeken.
Je ondersteunt de standpuntbepaling van de N-VA met onderbouwde analyses van actuele
beleidsdossiers, gesteund door de studiedienst en kabinetsmedewerkers waarmee je afstemt.
Je 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.
Je vertegenwoordigt de N-VA mee op het terrein, je bouwt mee aan onze beweging en de
regionale verankering ervan. Je vertaalt inhoud naar actie op het terrein.

Uw profiel
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een universitair diploma (masterniveau of licentiaat) of een diploma hoger onderwijs,
gelijkwaardig door relevante ervaring in de vermelde beleidsdomeinen.
Je wenst je te verdiepen in de beleidsdomeinen: mobiliteit, tewerkstelling, ruimtelijke ordening,
huisvesting, cultuur, jeugd, sport en gelijke kansen. Je krijgt de gelegenheid om je in te werken
als generalist. Voor alle domeinen sta je in nauw contact en kan je een beroep doen op
specialisten van de hele N-VA organisatie.
Je werkt je graag en vlot in op andere beleidsdomeinen indien de actualiteit dit vereist.
Je beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen.
Je bent discreet en combineert empathie met aandacht voor het te bereiken doel.
Je bent flexibel en werkt met oog voor detail.
Je bent stressbestendig en kan prioriteiten stellen.
Je blinkt uit in schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en hebt een goede
kennis van het Frans.
Je gaat proactief te werk en doet suggesties met het oog op communicatie in samenwerking met
de communicatieadviseur.
Interesse in de politieke actualiteit en in een partijpolitieke werkomgeving is onontbeerlijk.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.
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De N-VA-fractie biedt
•
•
•

Een contract voor onbepaalde duur voor een gevarieerde en uitdagende job in het hart van de
democratie.
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-fractie
in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Hoe solliciteren?
Bezorg ons vóór de vermelde afsluitdatum op het vacatureportaal je cv en motivatiebrief via
https://vacatures.n-va.be. Na een eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief volgt een gesprek
met ons extern selectiebureau en een gesprek met de betrokken parlementsleden en de
fractiesecretaris van onze N-VA-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
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