
 

 

Het bestuur van GroenLinks Rotterdam is op zoek naar een 
 

Bestuurslid campagne en communicatie 
 
Vind jij het ook belangrijk dat Rotterdam groener, eerlijker en inclusiever wordt? GroenLinks 
Rotterdam maakt zich op voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor zijn we op 
zoek naar een bestuurslid campagne en communicatie (m/v/x). 
 
WIE ZIJN WIJ? 
GroenLinks is een actieve partij: vrijwilligers zijn de kern van onze beweging. De afdeling 
Rotterdam bestaat uit meer dan 1200 leden. GroenLinks Rotterdam heeft 5 raadszetels in de 
gemeenteraad en in totaal 16 zetels in 8 verschillende gebiedscommissies en 2 wijkraden. 
Ook hebben we 2 wethouders. 
 
Het bestuur van GroenLinks Rotterdam is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen 
van de afdeling. De belangrijkste taken zijn het stimuleren van ledenparticipatie, het zorgen 
voor een financieel gezonde afdeling, het schrijven van een verkiezingsprogramma, het 
opstellen van kieslijsten, het voeren van campagnes en het ondersteunen van de 
GroenLinks-vertegenwoordigers in de gemeenteraad en de gebiedscommissies. 
 
WIE ZOEKEN WIJ? 
Als bestuurslid communicatie en campagnes ben je verantwoordelijk voor de permanente 
campagne. Je werkt hiervoor nauw samen met de campagneleider(s) en een team van 
campaigners. 
 
WIJ VRAGEN EEN BESTUURSLID DAT 

• Kennis heeft van interne en externe communicatie (inclusief campagne); 
• Samen met het bestuur en de campagneleiders een campagnestrategie bepaalt; 
• Zitting neemt in het campagneteam om acties te bedenken en voor te bereiden;  
• Regelmatig aanwezig is bij en meedoet aan campagne-acties; 
• Iedere vier weken aanwezig is bij de bestuursvergadering en in overleg met collega-

bestuursleden aanwezig is bij andere relevante bijeenkomsten zoals landelijke 
congressen, provinciale bijeenkomsten of bijeenkomsten van organisaties in de stad.  

 
TIJDSBESTEDING 
Je bent in aanloop naar de verkiezingen in maart 2022 ongeveer 4 tot 8 uur in de week 
beschikbaar. Na die periode is de tijdsbesteding ongeveer 2 tot 4 uur in de week. De meeste 
bijeenkomsten vinden ’s avonds of in het weekend plaats. 
 
WAT BIEDEN WIJ? 
Bestuursleden worden voor 2 jaar (via de ALV) benoemd en de functie is op vrijwillige basis. 
Je hebt je eigen portefeuille, maar denkt mee over alle onderwerpen die de vereniging 
aangaan. Het afdelingsbestuur van GroenLinks Rotterdam is, zeker in verkiezingstijd, een 
uitdagende plek. In twee jaar tijd leer je veel over de partij en heb je invloed op de koers van 
de afdeling. Het is bovendien een ideale functie om persoonlijke vaardigheden te 
ontwikkelen en veel mensen te leren kennen. 
 



 

 

Solliciteren  
Heb je interesse of wil je meer weten of deze functie bij je past? Neem contact op met 
Isabelle van Woerkom (voorzitter@groenlinksrotterdam.nl). Direct reageren? Stuur je 
motivatiebrief en cv naar bestuur@groenlinksrotterdam.nl. Graag ontvangen we je reactie 
uiterlijk 9 mei. GroenLinks houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, 
wat je huidskleur is, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw 
passie en motivatie om onze beweging en ons team te versterken.  
 


