Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps N-VA-schepen Annick De Ridder zoekt een nieuwe:

Als persoonlijk medewerker ben je bezig met inhoudelijke ondersteuning van het parlementslid, maar
ben je ook veldwerker en neem je uiteraard nauwgezet administratieve taken op.
• Je staat in voor de inhoudelijke eerstelijnszorg. Informatieverzameling, opvolgen van actualiteit,
parlementaire initiatieven uitwerken en de ontwikkeling van politieke dossiers zijn de
bouwstenen van je politieke activiteiten.
• 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.
• Je staat in voor het persoonlijk secretariaat van je parlementslid. Agenda- en dossierbeheer,
briefwisseling en relaties met de parlementaire diensten staan centraal.
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Je hebt een masterdiploma in een relevante richting.
Je hebt voeling met Antwerpse politieke dossiers en een passie voor ’t stad.
Je hebt ervaring met ruimtelijke ordening en havendossiers of je bent bereid om je in die dossiers
in te werken.
Je werkt nauwgezet en hebt een vlotte pen.
Je hebt een enthousiaste en praktisch ingestelde persoonlijkheid.
Je toont zin voor initiatief en maatschappelijk engagement.
Je bent flexibel en je kan om met een steeds veranderende agenda.
Je engageert je bewust niet voor een ‘9 tot 5’-job, maar wel voor een uitdagende en
afwisselende functie in een toffe werksfeer.
Je kunt je 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.
Je hebt tal van boeiende contacten en bent actief in het hart van de werking van de N-VA-fractie
in het Vlaams Parlement.

Bezorg ons je cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal: www.n-va.be/vacatures vóór 31 juli 2021.
Ben jij de medewerker die we zoeken, dan nodigen we je uit voor een gesprek met ons extern
selectiebureau. Op basis van dit gesprek volgt een persoonlijk gesprek met het parlementslid en de
fractiesecretaris.

