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Vacature: Fractieondersteuners voor D66 Zoetermeer  

 

DRAAG JIJ D66 EEN WARM HART TOE EN WIL JE DE ZOETERMEERSE POLITIEK 

BETER LEREN KENNEN? 
 

Dan zoeken wij jou! 
 

Wij zijn op zoek naar twee fractieondersteuners die onze fractie assisteren bij het raadswerk voor de 
Zoetermeerse gemeenteraad.  

D66 is de grootste fractie in de gemeenteraad, tevens coalitiepartij, en bestaat uit acht raadsleden.  

De fractie vergadert op donderdagavond (soms in het weekend). Daar ben je bij en de vergadering bereid 
je samen met de voorzitter en secretaris voor. Minimale beschikbaarheid gemiddeld 4 uur per week. Er is 

een bescheiden vergoeding beschikbaar. D66 Zoetermeer kent een plezierige en collegiale werkomgeving. 

 

Wat ga je doen (in afstemming met je collega fractieassistent)?  
 In overleg met fractievoorzitter en secretaris bij het opstellen van de agenda;  

 Je notuleert bij de fractievergaderingen en maakt het verslag;  

 Je ondersteunt de fractie met praktische zaken, met name op het gebied van interne en externe 
communicatie. Denk aan het up to date houden van de D66 Zoetermeer website, de D66 Facebook site 

en ons Twitter-account. Het maken en versturen van uitnodigingen en organiseren van werkbezoeken; 

 Je participeert in de reeds in gang gezette activiteiten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart 2018; 

 Afhankelijk van je interesse en beschikbare tijd kun je deelnemen aan andere activiteiten binnen D66.  

 

Wat verwachten we van je?  
 Affiniteit met de politiek; 

 Onderschrijven van D66 gedachtegoed;  

 Goede communicatieve vaardigheden; 
 Een opleiding of kennis/ervaring op communicatiegebied is zeer welkom;  

 Ervaring met het bijhouden van websites is een pre; 

 Minimale beschikbaarheid: wekelijks bijwonen van de fractievergadering (op donderdagavond van 
20.00 tot 22.30 uur); 

 Bijwonen van incidentele extra fractievergaderingen (in overleg);  

 Maken van afspraken voor de fractie van werkbezoeken; 

 Minimaal HBO-denkniveau. 

 

Wat krijg je er voor terug?  
 Bijdragen aan het realiseren van het D66 programma in Zoetermeer;  
 Samenwerken met een enthousiaste en betrokken club mensen; 

 Kennismaken met de lokale politiek; 

 De mogelijkheid om je, afhankelijk van je ambities en talenten, door te ontwikkelen op politiek, 

bestuurlijk of maatschappelijk vlak;  
 Voor deze functie is een bescheiden vergoeding beschikbaar. 

 

Ben je geïnteresseerd, neem dan vóór 15 januari 2018 contact op met 
Cora Huijbens, fractievoorzitter D66 Zoetermeer  

mobiel 06 30090679, corahuijbens@raadzoetermeer.nl 


