Vacature Inhoudelijk fractiemedewerker
Voel jij je een echte Utrechter? Houd jij ook zo van Utrecht? Wil jij je inzetten om ons stadsie
nóg mooier te maken? Wij ook! Wij zoeken een jonge, enthousiaste fractiemedewerker om
ons team te versterken. Die voor 16uur in de week met ons aan een beter Utrecht wil werken!
Onze fractie telt nu één raadslid, twee fractiemedewerkers en een fractie-adviseur. Als inhoudelijk fractiemedewerker
ga jij ons versterken en vertegenwoordigen in commissiedebatten en raadsbijeenkomsten.

Wat ga jij doen?
Als inhoudelijk fractiemedewerker, ga je aan de slag met zaken die de Utrechter aangaan. Die doe je door
verschillende werkzaamheden:
-

Je leest raadsstukken binnen jouw portefeuilles en voert het woord in commissiedebatten.
Je bent aanwezig bij raadsbijeenkomsten en zorgt dat ons raadslid geïnformeerd het raadsdebat in gaat.
Je zet onderwerpen op de Utrechtse politieke agenda door het organiseren van expertmeetings en initiëren
van commissievergaderingen.
Je gaat Utrecht in op werkbezoeken en je bent het luisterend oor voor Utrechters, waarbij je probeert hun
problemen op te lossen.
Je houdt contact met de pers, wijkraden, Utrechters en andere groepen binnen jouw portefeuilles.
Je schrijft persberichten over jouw bezigheden, belangrijke ontwikkelingen binnen jouw portefeuilles en wat jij
daaraan verbeterd hebt.
Je werkt mee aan het uitwerken van onze politieke standpunten, zowel in beleid als in Utrecht zelf.

Wat vragen wij?
Als fractiemedewerker heb je hart voor Utrecht en wordt je gedreven door de wil om het Utrecht te verbeteren. Je bent
het eens de een stadse, passende koers die Stadsbelang Utrecht vaart. Je woont in Utrecht en hebt affiniteit met de
lokale politiek. Je stelt veel vragen en debatteert graag. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en hebt een kritische blik. Je
bent standaard op maandagavond en donderdag aanwezig, maar bent ook flexibel genoeg om daarbuiten eens een
klus op te pakken. Naast een gedreven werkhouding breng je ook gezelligheid in het team en borrelt mee na
vergaderingen en bijeenkomsten.

Wat bieden wij jou?
Een veelzijdige en afwisselende bijbaan waarbij je wordt uitgedaagd om kritisch te zijn en in debat te gaan. Je leert
veel over Utrecht, haar geschiedenis en politiek. Daarnaast ontwikkel je jouw vaardigheden op het gebied van teksten
schrijven en publiek spreken. In gesprekken met vrienden kan jij uitblinken met je kennis over Utrecht. Daarnaast kan
jij meewerken aan een huis en onderwijs voor álle Utrechters. Voor deze werkzaamheden krijg je natuurlijk ook een
leuk salaris.

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

