
 

 

VACATURE FRACTIEMEDEWERKER 
32 uur per week 

 
 
 

GroenLinks Rotterdam heeft sinds 2018 vijf raadsleden in de gemeenteraad en daarnaast 
twee wethouders in het stadsbestuur. De fractie wordt momenteel ondersteund door 3 
medewerkers. GroenLinks staat voor een cultuur waarin iedereen zich welkom en thuis 
voelt, met oprechte aandacht voor de Rotterdammer en voor elkaar. We erkennen en 
waarderen ieders unieke achtergrond en we werken samen om Rotterdam groener, eerlijker 
en inclusiever te maken. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de 
diversiteit van onze mensen. Daarom nodigen we mensen van kleur en/of met een 
biculturele achtergrond expliciet uit om te solliciteren. 
 
Taken fractiemedewerker 
 
• Politieke en inhoudelijke ondersteuning van de fractie 
• Onderzoek doen naar verschillende dossiers  
• Volgen nieuws en actualiteit 
• Schrijven van schriftelijke vragen, debataanvragen en persberichten  
• Beantwoording e-mails en telefoontjes van Rotterdammers 
• Agendabeheer en notuleren vergaderingen 
 
Wie zoeken wij? 
 
Jij bent iemand die graag met de rest van het team GroenLinks Rotterdam naar het 
volgende niveau wil tillen. Daarin ben je dienstbaar aan de raadsleden maar je bent ook in 
staat zelfstandig te werk te gaan. Je volgt het landelijke en Rotterdamse nieuws op de voet 
en bent in staat snel de essentie te halen uit lange en ingewikkelde documenten. Je kunt de 
standpunten van GroenLinks Rotterdam op een begrijpelijke en goed onderbouwde manier 
verwoorden. Je voelt je thuis bij de idealen en standpunten van GroenLinks en hebt een 
bovengemiddelde interesse voor politiek. Je bent initiatiefrijk en beschikt over de flexibiliteit 
om je aan te passen aan de complexe en steeds veranderende werkomgeving.  
 
Wat vragen wij? 
 
• Hbo of wo-opleidings- en/of denkniveau  
• Sterke affiniteit met GroenLinks en Rotterdam 
• Goede analytische, redactionele, communicatieve en organisatorische vaardigheden 
• Een pro-actieve, flexibele en dienstverlenende instelling 
• In staat om een netwerk op te bouwen binnen GroenLinks, de Rotterdamse politiek en in 

de stad  
 
Wat bieden wij? 
 
• De kans om in het hart van de stad te werken en ervaring op te doen in een politieke 

organisatie. 
• Een tijdelijk dienstverband voor een jaar voor gemiddeld 32 uur per week. 
• Salaris conform cao-regeling Sociaal Werk; schaal 7 afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 
Meer weten en solliciteren 
 
Solliciteren kan tot en met 31 januari 2020 door je motivatiebrief en cv te sturen naar: 
sollicitatie@groenlinksrotterdam.nl. Voor meer informatie kun je een mail sturen met je 
vragen aan medewerkers David Kuiper en Laura Smit via fractie@groenlinksrotterdam. Of 
vraag om een terugbelverzoek met daarin je telefoonnummer waarop we je kunnen 
bereiken. 

 


