Om onze federale fractie te versterken zijn we op zoek naar een universitair geschoolde
medewerker met expertise in de beleidsdomeinen sociale zaken en gezondheidszorg.











Uw rol spitst zich toe op de activiteiten in de commissies Sociale Zaken en Volksgezondheid. In de
commissie komen zowel de initiatieven van de regering als die van parlementsleden aan bod.
U ondersteunt de Kamerleden van de genoemde commissies. De Kamerleden hebben een
tweeledige taak: enerzijds controleren zij het beleid van de regering en anderzijds nemen zij zelf
het initiatief om wet- en regelgeving te verbeteren via wetsvoorstellen en resoluties. De
fractiemedewerker ondersteunt beide taken, en analyseert daarnaast de initiatieven van zowel
regering als andere fracties.
U ondersteunt daarin de standpuntbepaling van de N-VA met onderbouwde analyses van actuele
beleidsdossiers, gesteund door een uitgebouwde studiedienst en kabinetsmedewerkers
waarmee u afstemt.
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 hebt een universitair diploma.
U hebt minstens bijzondere interesse in (de organisatie van de) sociale zekerheid en
gezondheidszorg en liefst aantoonbare ervaring.
U beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen en bent in staat om
standpunten grondig (wetenschappelijk) te onderbouwen enerzijds, en te plaatsen in een
politieke context anderzijds.
Interesse in de politieke actualiteit en in een partijpolitieke werkomgeving is onontbeerlijk.
U blinkt uit in schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en hebt een grondige
kennis van het Frans.
U bent flexibel, kan om met een steeds veranderende agenda, kan plichtsbewust plannen en
proactief werken, hoofd- van bijzaak onderscheiden, en kan om met personen met een
verschillende achtergrond en karakter
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-fractie
in het federaal parlement.

Bezorg ons vóór 23 april 2017 uw cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal https://vacatures.nva.be.

