Stagiair(e) GroenLinks Rotterdam
Volg je het nieuws op de voet? Wil je leren hoe lokale politiek werkt? Dan is
deze stage je op het lijf geschreven.
De fractie van GroenLinks Rotterdam bestaat uit 5 raadsleden en 2
medewerkers. Wij zijn op zoek naar een stagiair(e), 24-32 uur per week, voor
een periode van 3-6 maanden.
Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•

Je staat ingeschreven bij een opleiding (mbo, hbo of wo).
Je bent een enthousiaste en proactieve student.
Je bent 24-32 uur per week beschikbaar van februari tot juni/juli.
Je hebt interesse in maatschappelijke en actuele vraagstukken en je voelt je thuis
bij de standpunten van GroenLinks.
Als je handig bent met social media en video is dat dat pre.

Wat ga je doen?
Het werk van een fractiemedewerker is behoorlijk divers: van inhoudelijke ondersteuning
tot het maken van social media-posts en het bijwerken van administratie. Wij staan open
voor jouw invulling van deze stage en we maken samen een stageplan. Dit zijn de
werkzaamheden waar je aan kunt denken:
•
•
•
•
•
•

Politieke en inhoudelijke ondersteuning van de fractie
Onderzoek doen naar verschillende dossiers en volgen actualiteit
Schrijven van persberichten, webberichten en social media-posts
Beantwoording e-mails en telefoontjes van Rotterdammers
Agendabeheer en notuleren vergaderingen
Administratieve werkzaamheden

Wat hebben wij je te bieden?
•
•
•
•

Je komt in een hecht en klein team te werken met mensen die allemaal zeer
betrokken en bevlogen zijn in hun werk. We hebben een fijne werkplek op het
stadhuis in Rotterdam.
Een dynamische werkomgeving waarbij je veel ervaring opdoet met politieke
communicatie, de Rotterdamse politiek op de voet volgt, en de standpunten van
GroenLinks door en door leert kennen.
Je krijgt begeleiding van twee medewerkers en een stagevergoeding.
De raadsleden gaan regelmatig op werkbezoek bij (maatschappelijke)
organisaties. Waar mogelijk, kun je hierbij aansluiten.

Praktische informatie
De stage start in februari 2019. Je kunt reageren door uiterlijk dinsdag 4 december
een motivatiebrief en je cv te sturen aan de GroenLinks Rotterdam, t.a.v. Laura Smit en
David Kuiper via fractie@groenlinksrotterdam.nl. In de loop van december voeren we
gesprekken met de kandidaten die een goede match zijn.

