De SGP is op zoek naar een

Coördinator bestuurdersvereniging (m/v)
Als coördinator van de SGP-bestuurdersvereniging ben je een echte spin in het web. Je organiseert
bijeenkomsten en trainingen. Je staat klaar voor raadsleden met vragen of wethouders met een
dilemma. En wat denk je van de naderende gemeenteraadsverkiezingen? Er is volop werk aan de
winkel! Ben jij die aanpakker die zich thuis voelt in een politieke omgeving, die graag organiseert en
geniet van gezonde hectiek? Dan zijn we op zoek naar jou!
Alle bestuurders van de SGP zijn lid van de bestuurdersvereniging. Denk daarbij aan Kamerleden,
leden van Provinciale Staten en gemeenteraadsleden. Maar ook aan wethouders, waterschappers en
gedeputeerden. De coördinator van de bestuurdersvereniging zorgt ervoor dat zowel de leden als
het bestuur van de vereniging optimaal worden ondersteund en ontzorgd. Dit gebeurt vanuit het
partijbureau van de SGP in Rotterdam.
Wat zijn je taken?
- Als eerste aanspreekpunt voor SGP-bestuurders ontzorg je hen waar mogelijk.
- Je organiseert bijeenkomsten, trainingen en scholing voor SGP-bestuurders.
- Als coördinator bevorder je onderlinge informatie-uitwisseling.
- Je ondersteunt het bestuur van de bestuurdersvereniging.
- Je onderhoudt contacten met relevante netwerken binnen en buiten de partij.
Wat verwachten wij van jou?
- Je bent politiek sensitief en onderschrijft de grondslag en doelstelling van de SGP.
- Je bent flexibel, proactief en zelfstandig.
- Je bent een echte netwerker en communicatief sterk.
- Je bent een echte organisator met een dienstverlenende instelling.
- Je bent samenwerkings- en resultaatgericht.
- Je hebt een HBO werk- en denkniveau.
Wat bieden wij?
De functie is ingedeeld in schaal 9 BBRA. Opleiding en ervaring spelen bij de salarisinpassing een rol.
De functieomvang is 0,8 fte. Een fulltime benoeming is echter ook bespreekbaar.
Is deze functie echt iets voor jou? Stuur dan uiterlijk vrijdag 21 mei 2021 je sollicitatiebrief met CV
aan de directeur van het partijbureau, drs. J.W. van Berkum, Dinkel 7, 3068 HB Rotterdam (of per email: jwvanberkum@sgp.nl). Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de voorzitter van de SGPbestuurdersvereniging, drs. E.J. Nieuwenhuis. Stuur in dat geval een mail naar
ejnieuwenhuis@solcon.nl voor het maken van een telefonische afspraak.

