
 

Fractiemedewerker m/v

De fractie van de SGP in Provinciale Staten van Flevoland zoekt op korte 
termijn een kundige en flexibele medewerker (m/v)
om in een politieke omgeving te werken.
betrokken en professionele wijze ondersteunen van de fractie op 
secretarieel, organisatorisch, communicatief en inhoudelijk gebied. Je bent de regelaar van de fra
ondersteunt bij het realiseren van onze activiteiten en helpt bij het ontwikkelen en uitdragen van onze 
standpunten.  

>> Wat je gaat doen: 

• Je verricht secretariële werkzaamheden, zoals het afhandelen van post en email; het beheren van het 
archief, het voorbereiden van de fractievergadering, het maken van de planning en het bijhouden van 
een besluiten- en actielijst van de fractievergaderingen;

• Je organiseert werkbezoeken en 

• Je schrijft persberichten, houdt de website actueel en ond
media. 

>> Wat breng je mee: 

• Je bent zelfstandig en initiatiefrijk. Je vindt het leuk om te organiseren, te verbinden en te communiceren 
en je beschikt daarbij over een ‘vlotte pen’;

• Je bent goed bereikbaar en bereid
zijn over het algemeen op dinsdagavond)

• Je kunt vanuit huis werken;

• Je onderschrijft de beginselen van de
toe. 

>>  Wat je van ons kunt verwachten:

• Een uitdagende, zelfstandige en afwisselende functie;

• Een betrokken team; 

• De kans om te werken in een politieke omgeving.

Je krijgt in eerste instantie een aanstelling voor een jaar, voor gemiddeld 
dit dat op momenten dat het politieke werk stil ligt (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie) minder gewerkt wordt 
en op andere momenten dus meer. Je salaris zal in overleg bepaald worden, wij volgen hiervoor 
salarisschaal voor de overheid (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering)

Heb je interesse? 

Als je wilt solliciteren op deze functie, stuur dan je cv en een motivatiebrief uiterlijk 

de Boer, emailadres s.deboer@flevoland.nl onder vermelding van "Sollicitatie fractiemedewerker". 

vragen gerust contact op (telefoonnummer 
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Fractiemedewerker m/v 

in Provinciale Staten van Flevoland zoekt op korte 
en flexibele medewerker (m/v) die het leuk vindt 

om in een politieke omgeving te werken. Het doel van de functie is het op 
betrokken en professionele wijze ondersteunen van de fractie op 
secretarieel, organisatorisch, communicatief en inhoudelijk gebied. Je bent de regelaar van de fra
ondersteunt bij het realiseren van onze activiteiten en helpt bij het ontwikkelen en uitdragen van onze 

Je verricht secretariële werkzaamheden, zoals het afhandelen van post en email; het beheren van het 
voorbereiden van de fractievergadering, het maken van de planning en het bijhouden van 

en actielijst van de fractievergaderingen; 

Je organiseert werkbezoeken en fractieactiviteiten; 

Je schrijft persberichten, houdt de website actueel en onderhoudt onze communicatie via de 

Je bent zelfstandig en initiatiefrijk. Je vindt het leuk om te organiseren, te verbinden en te communiceren 
en je beschikt daarbij over een ‘vlotte pen’; 

Je bent goed bereikbaar en bereid om enkele avonden per maand te werken (onze fractievergaderingen 
zijn over het algemeen op dinsdagavond); 

Je kunt vanuit huis werken; 

de beginselen van de SGP en draagt het gedachtegoed van onze partij een warm hart 

ons kunt verwachten: 

Een uitdagende, zelfstandige en afwisselende functie; 

De kans om te werken in een politieke omgeving. 

Je krijgt in eerste instantie een aanstelling voor een jaar, voor gemiddeld 8 uur per week. In de praktijk betekent 
dit dat op momenten dat het politieke werk stil ligt (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie) minder gewerkt wordt 

Je salaris zal in overleg bepaald worden, wij volgen hiervoor 
(inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). 

Als je wilt solliciteren op deze functie, stuur dan je cv en een motivatiebrief uiterlijk vrijdag 9

@flevoland.nl onder vermelding van "Sollicitatie fractiemedewerker". 

telefoonnummer 06-40058948). Sollicitatiegesprekken vinden medio oktober plaats.
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secretarieel, organisatorisch, communicatief en inhoudelijk gebied. Je bent de regelaar van de fractie, 
ondersteunt bij het realiseren van onze activiteiten en helpt bij het ontwikkelen en uitdragen van onze 

Je verricht secretariële werkzaamheden, zoals het afhandelen van post en email; het beheren van het 
voorbereiden van de fractievergadering, het maken van de planning en het bijhouden van 

houdt onze communicatie via de sociale 

Je bent zelfstandig en initiatiefrijk. Je vindt het leuk om te organiseren, te verbinden en te communiceren 

(onze fractievergaderingen 

en draagt het gedachtegoed van onze partij een warm hart 

uur per week. In de praktijk betekent 
dit dat op momenten dat het politieke werk stil ligt (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie) minder gewerkt wordt 

Je salaris zal in overleg bepaald worden, wij volgen hiervoor de BBRA-

9 oktober naar Sjoerd 

@flevoland.nl onder vermelding van "Sollicitatie fractiemedewerker". Neem bij 

medio oktober plaats. 
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