Vacature permanente campagneleider GroenLinks Alkmaar
GroenLinks is groter dan ooit. Onze beweging groeit. We zijn op zoek naar een campagneleider
die GroenLinks Alkmaar komt versterken en het permanente campagneteam kan leiden.
Een campagneleider is verantwoordelijk voor de campagnes van de afdeling en zorgt dat het
verhaal van GroenLinks in de gemeente Alkmaar te horen is. Het komende jaar voeren we twee
grote campagnes: in 2019 verkiezen we nieuwe Provinciale Staten en een Europees parlement.
Samen met het campagneteam en de afdeling, ga je voor de grootste impact van GroenLinks
ooit.

Wat doe je?
• Je stelt een campagneplan op dat is gericht op is de twee verkiezingscampagnes en op de
permanente campagne
• Je werft en traint vrijwilligers voor de campagne(s)
• Je hebt nauw contact met zowel de lokale afdeling als het Landelijk Bureau van GroenLinks
• Je zorgt ervoor dat onze beweging voor verandering blijft groeien en een steeds grotere impact krijgt
Wat vragen wij?
Hart voor onze zaak en idealen van GroenLinks
Commitment tot en met oktober 2020
Een gemiddelde beschikbaarheid van +/- 4 uur per week met pieken in de periode vóór de
verkiezingen
• Je kunt mensen motiveren, aansturen en organiseren
• Je werkt goed onder druk en bent flexibel inzetbaar
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Wat bieden wij?
Mogelijkheid tot zelfontwikkeling
Kans om de GroenLinksbeweging in Alkmaar mede vorm te geven en te versterken
Een trainingstraject vanuit het Landelijk Bureau van GroenLinks
Een plek in een campagneteam met andere gemotiveerde vrijwilligers
Een mogelijkheid om jouw netwerk binnen GroenLinks uit te bouwen
Een platform om met andere lokale campagneleiders in contact te komen en van elkaar te leren
Een unieke kans om ervaring op te doen in de meeste innovatieve campagnes van Nederland
Je kunt solliciteren door je cv en motivatie te sturen naar secretaris@groenlinksalkmaar.nl. Dit
kan tot 21 september 2018. De gesprekken vinden begin oktober plaats.
Vragen? Stuur dan een mailtje naar secretaris@groenlinksalkmaar.nl

