Michael Freilich is sinds 2019 Kamerlid voor de N-VA. Daarnaast is hij lid van het Algemeen Bestuur
van N-VA in Antwerpen en prominent lid van de Joodse gemeenschap. Om zijn parlementair werk in
Brussel en zijn lokaal werk in Antwerpen te ondersteunen is hij op zoek naar een:

Persoonlijk medewerker
De functie
•
•
•

Je ondersteunt je parlementslid administratief: je beheert de agenda, de dossiers, de website en
sociale mediakanalen, de briefwisseling, … Je schept orde in de chaos van de Wetstraat.
Je verzamelt informatie, je volgt de actualiteit en je werkt parlementaire initiatieven uit op de
beleidsthema’s die je parlementslid opvolgt.
Je bouwt mee met je parlementslid aan de verankering van de N-VA. Je vertaalt inhoud naar
actie op het terrein.

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idealiter heb je een bachelor of masterdiploma.
Je beschikt over een vlotte pen en een analytische geest.
Je hebt interesse in de beleidsdomeinen economie en buitenlandse zaken.
Je kan vlot communiceren op sociale media. Facebook en Twitter hebben weinig geheimen voor
jou.
Je hebt voeling met de streek van je parlementslid.
Je wisselt graag tussen inhoudelijk werk en actie op het terrein.
Je bent integer, loyaal en discreet.
Je hebt een enthousiaste en praktisch ingestelde persoonlijkheid.
Je bent geïnteresseerd in politiek & maatschappij en volgt de actualiteit.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA en je bent op de hoogte van onze
standpunten.
Je beschikt over een rijbewijs.

Ons aanbod
•
•
•

Een contract van onbepaalde duur voor een gevarieerde en uitdagende job.
Een marktconforme verloning, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (gratis woonwerkverkeer, hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, …)
Je komt terecht in een warme groep van gedreven mensen en je bent actief in het hart van de
werking van de N-VA-fractie in het federaal parlement.

Solliciteren?
Bezorg ons je cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal: www.n-va.be/vacatures. 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 in Brussel.
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