Provinciaal bewegingsverantwoordelijke Limburg
Als provinciaal bewegingsverantwoordelijke geef je richting aan de 42 Limburgse N-VA-afdelingen.
Onze lokale vrijwilligers en mandatarissen zetten zich elke dag in om van hun dorp, gemeente of stad
de beste plek van Vlaanderen te maken. Nu rekenen zij op jou om hun werk mee in goede banen te
leiden. Dat doe je samen met je collega bewegingsverantwoordelijke. Twee dagen per week werken
jullie samen met de bewegingsverantwoordelijken van de andere provincies op het partijsecretariaat
in Brussel. Jullie rapporteren er over het wel en wee in jullie provincie en werken projecten uit om de
N-VA lokaal nog sterker te verankeren.

Wat je moet weten voor je solliciteert
•
•
•

Je start liever vandaag dan morgen;
je hebt een rijbewijs B en een eigen wagen;
je sollicitatie moet ten laatste op donderdag 12 mei om 23.59 uur binnen zijn.

Hoe maak jij het verschil?
•
•
•
•

•
•

De regionale en lokale werking van de Limburgse afdelingen kent voor jou geen geheimen, jij
houdt alle gegevens nauwgezet bij.
Storing op de lijn? Niet als jij instaat voor de kwaliteitscontrole en de opvolging van de lokale
communicatie.
Je bent graag gezien door de lokale vrijwilligers omdat ze altijd op jou kunnen rekenen voor het
bijwonen van vergaderingen en belangrijke evenementen.
Samen met je collega-bewegingsverantwoordelijken werk je initiatieven uit om de
afdelingswerking op te krikken. Je laat die projecten pas los als ze geïmplementeerd zijn op het
terrein.
Je deinst er niet voor terug om vormingen te geven aan de N-VA-bestuursleden.
Krijg je lucht van problemen of conflicten bij een afdelingsbestuur? Dan treed je op als
scheidsrechter en begeleid je de zoektocht naar oplossingen.

Ben jij voor deze job in de wieg gelegd?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een relevante bachelor- of masteropleiding achter de rug. Ervaring met een
ledenorganisatie is een troef.
Werkervaring is mooi, maar niet noodzakelijk.
De lokale vrijwilligers dragen jou op handen. Jij respecteert hun inspanningen waardoor ze jouw
advies ter harte nemen. Je bent dan ook correct en diplomatisch.
Loopt er toch eens iets mis dan blijf jij niet bij de pakken zitten en zorg je voor een oplossing.
Je haalt voldoening uit maatschappelijk relevant werk.
Avond- en weekendwerk horen erbij. Dat schrikt jou niet af want jij bent flexibel en zelfstandig.
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•
•

Je kent Limburg op je duimpje en maar goed ook want je wordt verwacht bij alle 42 Limburgse NVA-afdelingen. Daarbij zijn een rijbewijs en een eigen wagen onontbeerlijk.
Niet onbelangrijk: je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.

Wat je van ons kan verwachten
•

•
•
•
•

Je komt terecht in een hecht team van bewegingsverantwoordelijken. Je bent drie dagen per
week de hort op in Limburg. De twee andere dagen werk je samen met je collega’s op het
partijsecretariaat in Brussel.
Je krijgt een vast contract voor onbepaalde duur.
Een correct loon aangevuld met extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering en
terugbetaling van je vervoerskosten via een kilometervergoeding.
Topcollega’s en een warme sfeer krijg je er gratis bij.
Je mag uitkijken naar tal van boeiende ontmoetingen en bent actief in het hart van de werking
van de N-VA.

Hoe solliciteer je?
Bezorg zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief 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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