
Voor meer informatie kan je contact opnemen met  

Liesbeth van Utrecht, raadslid ChristenUnie-SGP Zwijndrecht: 

l.van.utrecht@zwijndrecht.nl 06-49311675 

Wil je graag een (meer) actieve rol als lid van de 

ChristenUnie of SGP? Lijkt het je leuk om de fractie te 

ondersteunen bij haar werkzaamheden? Heb je ervaring in 

notuleren, organiseren en heb je affiniteit met sociale 

media? Laat het weten! Wij zijn op zoek naar een  

Taken/verantwoordelijkheden 

 

 Het verzorgen van de secretariële 

en administratieve werkzaamhe-

den van de fractie, om de taken en 

werkzaamheden van de fractie ef-

fectief te laten verlopen 

 Het notuleren tijdens de wekelijk-

se fractievergaderingen (m.u.v. de 

schoolvakanties) 

 Het opstellen van de vergader-

agenda 

 Zorg dragen voor de postafhande-

ling en archivering 

 Het bewaken van de tijdlijn en uit-

voering van afgesproken acties 

 Het bijdragen aan de communica-

tie van de fractie naar buiten 

 Het organiseren van werkbezoe-

ken. 

Wat verwachten wij van je? 

 

Politieke ervaring is niet vereist. Wat 

we wel belangrijk vinden: 

 Je kunt zelfstandig werken 

 Je hebt een goede beheersing van 

de Nederlandse taal in woord en 

schrift 

 Je neemt het initiatief en bent 

een echte aanpakker 

 Je kan uitstekend plannen, orga-

niseren en overzicht houden 

 Je bent communicatief en sociaal 

vaardig. 

 Je bent lid van de ChristenUnie of 

van de SGP, of bent bereid om dat 

te worden. 

 

Wat biedt het jou?  

  

 meer gevoel voor gemeentepoli-

tiek en bestuurlijke verhoudin-

gen. 

 Meer kennis over alles wat er 

speelt in Zwijndrecht 

 Een vrijwilligersvergoeding op 

basis van het aantal gewerkte 

uren. 

 Een enthousiast team en een  

         goede werksfeer 

 Flexibele werktijden en af- 

         gezien van de fractiever- 

         gadering kunnen de  

         werkzaamheden vanuit  

         huis gedaan worden. 

 

JA, DAT WIL IK! 

Heb je interesse voor de 

functie van fractie-

ondersteuner? Stuur dan je 

motivatie uiterlijk tot  

15 oktober op naar  

l.van.utrecht@zwijndrecht.nl  


