Om ons team verder te versterken, zijn we op zoek naar een tweede provinciaal
bewegingsverantwoordelijke voor de provincie Antwerpen.

Functie
De provinciaal bewegingsverantwoordelijke staat in voor de stimulering, sturing en controle van de
lokale werking (gemeentes, arrondissementen en provincies). Je werkt nauw samen met het
vrijwilligersnetwerk (arrondissementen en afdelingen. Je volgt de regionale werking op en hebt een
signaalfunctie naar N-VA nationaal:
•
•
•
•
•
•
•

Je verwerkt en archiveert gegevens m.b.t. de regionale en lokale werking.
Je staat in voor de kwaliteitscontrole en opvolging van de communicatie van de lokale werking.
Je woont vergaderingen bij op lokaal, arrondissementeel en provinciaal niveau.
Je volgt de implementatie van het nationale aanbod op.
Je geeft vorming aan lokale kaderleden en mandatarissen.
Je objectiveert intern lokale geschillen en je begeleidt de zoektocht naar oplossingen.
Je bent 2 dagen per week aanwezig op het partijsecretariaat in Brussel en 3 dagen per week ben
je actief in het veld.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt bij voorkeur ervaring met een ledenorganisatie.
Je hebt een hogere opleiding genoten (bachelor- of masterdiploma) of gelijkwaardig door
ervaring.
Werkervaring is een pluspunt, maar geen vereiste.
Je bent organisatorisch sterk en beschikt over sterke diplomatische talenten.
Je hebt een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen en blinkt uit in schriftelijke en
mondelinge communicatie.
Je neemt graag initiatief en je bent leergierig.
Je toont zin voor initiatief en maatschappelijk engagement.
Je werkt zelfstandig en flexibel.

De N-VA biedt
•
•
•

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.
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Solliciteren?
Bezorg ons je cv en motivatiebrief vóór 16 november via ons vacatureportaal www.n-

va.be/vacatures. Ben je de medewerker die we zoeken, dan nodigen we je uit voor een eerste
gesprek met ons extern selectiebureau. Bij positief resultaat volgt nog een gesprek in Brussel met de
directeur van de N-VA, de coördinator van team organisatie en de nationaal
bewegingsverantwoordelijke.
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