Vacature Fractiesecretaris
Gaat jou hart sneller kloppen van Utrecht en zou jij je graag in willen zetten om
Utrecht nog mooier te maken? Lees dan vooral even door want wij zoeken jou!
Stadsbelang Utrecht is op zoek naar een fractiesecretaris, om ons team te
versterken op de weg naar een beter Utrecht.
Momenteel bestaat onze fractie uit één raadslid, twee fractiemedewerkers en een fractieadviseur. Met
zijn allen zetten we ons in voor een simpel, duidelijk en Utregs beleid. Hiervoor zoeken wij een
organisatorisch talent om ons 12-16 uur in de week te ondersteunen en mee te werken aan ons mooie
stadsie.

Wat ga jij doen?
Als fractiesecretaris ben jij de wandelende agenda van de fractie. Je houdt bij wanneer welke
vergaderingen plaatsvinden en staat de fractieleden bij in het vullen van hun planning. Je plant
werkbezoeken, heisessies en meetings. Je bent verantwoordelijk voor de agenda en de notulen tijdens
de fractievergadering en legt alle afspraken vast. Je werkt standaard op maandagavond en
donderdagavond. Daarnaast zorg je voor onderhoud van de website en de sociale media van
Stadsbelang Utrecht. Je bent verantwoordelijk voor de primaire communicatie, de telefoon, e-mail en
agenda. Je trekt fractieleden aan hun mouw wanneer een taak nog voltooid moet worden.

Wat vragen wij?
Je woont in Utrecht en hebt affiniteit met de lokale politiek. Je bent het eens met de stadse koers die
Stadsbelang Utrecht vaart. Naast je organisatorische talent beschik je over een overzichtelijke werkwijze.
Ook denk je mee met de fractieleden over zowel inhoud als praktische zaken. Je schrijft foutloos
Nederlands en hebt gevoel voor het schrijven van berichten op social media. Je bent enthousiast en
flexibel inzetbaar. Je werkt op maandagavond en donderdag, maar vindt het niet erg ook buiten deze
tijden werk te verrichten. Je zorgt voor een goede sfeer op de werkvloer en borrelt mee na vergaderingen
en bijeenkomsten.

Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende bijbaan in een gezellig team en een levendige werkomgeving. Voor
een goed salaris leer je naast je verantwoordelijkheden veel over Utrecht, haar geschiedenis en haar
politiek. Je ontwikkelt je organisatorische en schriftelijke vaardigheden. Daarnaast weet jij precies wat er
gaande is in Utrecht, wanneer de Utrechtse gracht weer rondloopt, waarom er gewerkt wordt aan de
werven van de Oudegracht en hoeveel inwoners Utrecht in 2020 zal hebben! Je mag ook meedenken
aan welk beleid wij voor Utrecht gaan voeren en hoe wij zorgen dat elke Utrechter een huis en onderwijs
heeft!

Ben je enthousiast geworden? Stuur je motivatiebrief en CV naar c.bos@raad.utrecht.nl

