Adviseur veiligheid en justitie
De studiedienst is het inhoudelijk epicentrum van de N-VA. Als adviseur veiligheid en justitie ben je
een expert in jouw domein. Je formuleert aanbevelingen, maakt beleidsvoorstellen, reikt
achtergrondinformatie aan voor onze politici en geeft mee vorm aan ons partijprogramma. Kortom,
het beleid van de N-VA: dat ga jij mee bepalen.

Wat staat er jou te wachten als beleidsadviseur?
•
•
•
•
•
•

Je werkt politieke dossiers uit binnen je vakgebied.
Je blijft bijleren over je vakgebied en deelt die kennis met alle geledingen van de partij.
Je doet proactief aanbevelingen en voorstellen voor een toekomstgericht beleid en
communicatie.
Je draagt de waarden en de visie van de N-VA uit naar derden, je zoekt kansen op, je reageert en
anticipeert snel.
Je communiceert je bevindingen en standpunten over thema’s en dossiers intern en extern.
Je gaat een boeiende en hechte samenwerking aan met de politici van onze partij en een groot
netwerk aan interne en externe relaties.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een licentiaats- of masterdiploma in de rechten.
Je hebt kennis van het brede veiligheidsbeleid en justitie.
Je hebt een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen.
Werkervaring is een plus, maar niet noodzakelijk.
Je blinkt uit in schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en hebt een grondige
kennis van het Frans.
Je volgt de politieke actualiteit en de actualiteit rond veiligheid en justitie in het bijzonder.
Je hebt interesse in een partijpolitieke werkomgeving.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.

Wat je van ons kan verwachten
•
•
•
•

Je krijgt een contract voor onbepaalde duur voor een gevarieerde en uitdagende job.
Je maakt deel uit van een warme groep met sterk gedreven mensen.
Je krijgt een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen, en de mogelijkheid
om enkele dagen per week van thuis uit te werken.
Je hebt tal van boeiende contacten en bent actief in het hart van de werking van de N-VA.
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Hoe solliciteren?
Bezorg zo snel mogelijk jouw cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal www.n-va.be/vacatures.
Ben jij de adviseur die we zoeken, dan nodigen we jou uit voor een eerste gesprek met ons extern
selectiebureau en een schriftelijke test. Bij positief resultaat volgt nog een gesprek met de directeur
van de studiedienst en de directeur van de N-VA.
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