
 

 

 

VACATURE FRACTIEMEDEWERKER  
32 uur per week  

Vanaf 30 maart hebben we een nieuwe fractie met opnieuw vijf raadsleden. Om direct goed van 
start te gaan in de nieuwe raadsperiode zoeken we een fractiemedewerker die ons team kan 
versterken. 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. We doen dat samen met een sterk en divers 
team van medewerkers en raadsleden. De fractie wordt momenteel ondersteund door drie medewerkers.  

Taken fractiemedewerker  

• Politieke en inhoudelijke ondersteuning van de gemeenteraadsfractie  
• Ondersteunen bij de voorbereiding van commissie- en raadsvergaderingen 
• Inhoudelijk onderzoek op verschillende beleidsterreinen  
• Volgen van nieuws en actualiteit om dit politieke opvolging te kunnen geven 
• Schrijven van schriftelijke vragen, debataanvragen en  

persberichten  
• Onderhouden en initiëren van contacten met relevante partners in de stad 
• Beantwoording e-mails en telefoontjes van Rotterdammers  

Wie zoeken wij?  

Jij bent iemand die graag in een team bouwt aan een sterk GroenLinks Rotterdam. Daarin ben je dienstbaar aan de 
raadsleden maar je bent ook in staat zelfstandig te werk te gaan. Je volgt het 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, gretig met de flexibiliteit om je snel aan te 
passen aan een steeds veranderende werkomgeving.  

Wat vragen wij?  

• hbo of wo-opleidings- en/of denkniveau 
• Talent om snel dossiers eigen te maken, te analyseren wat er nodig is en dit te vertalen naar 

debatbijdragen, persberichten, acties voor raadsleden of schriftelijke vragen 
• Een initiatiefrijke en flexibele instelling, gericht op het teamresultaat 

• Goede analytische, redactionele en communicatieve vaardigheden  
• Affiniteit met GroenLinks en Rotterdam  
• In staat om een netwerk op te bouwen binnen GroenLinks, de  

Rotterdamse politiek en de stad  
• Bij voorkeur woonachtig in Rotterdam 

 

Wat bieden wij?  

• De kans om in het hart van de stad te werken in een politieke organisatie 

• Een inspirerende en dynamische werkomgeving met genoeg uitdagingen om je tanden in te zetten 
• Een gemotiveerd, gezellig en hardwerkend team met drie naaste collega’s in de fractieondersteuning en 5 

betrokken raadsleden 
• Een tijdelijk dienstverband voor een jaar voor gemiddeld 32 uur per week (tijdens piekperiodes ligt het 

aantal werkuren per week hoger en tijdens de recesperiodes aanmerkelijk lager) Bij goed functioneren is 
verlenging bespreekbaar 

• Salaris conform cao-regeling Sociaal Werk; schaal 7 afhankelijk van opleiding en ervaring 
• Ingangsdatum mei 2022 of zo mogelijk eerder 

GroenLinks gelooft dat diversiteit bijdraagt aan de kracht van een organisatie. We moedigen mensen van alle genders, 
etnische achtergronden, werk- en opleidingstypen, geaardheden en geloofsovertuigingen aan om te reageren op onze 
vacatures. 

Meer weten en solliciteren  
Solliciteren kan tot en met woensdag 20 april 2022 door je motivatiebrief en cv te sturen naar: 
sollicitatie@groenlinksrotterdam.nl. Voor meer informatie kun je een mail sturen met je vragen aan medewerker Laura 
Smit via fractie@groenlinksrotterdam. Of vraag om een terugbelverzoek met daarin je telefoonnummer waarop we je 
kunnen bereiken.  


