
Profiel Fractiesecretaris D66 Maastricht 
 
Wat verlangen we van je:   

● Gemiddeld 6 uur werk per week.  
● Zo’n twee donderdagavonden per maand de fractievergadering bijwonen en notuleren.  
● Een zelfstandige en proactieve werkwijze: Je hebt een dienstverlenende houding en hoeft 
nauwelijks te worden aangestuurd.  
● Verantwoordelijkheidsgevoel: Je bent actiegericht: signaleert, handelt en rapporteert 
vervolgens achteraf.  
● Redactionele vaardigheden.  
● Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en gevoel voor public 
relations.  
● Belangstelling voor de actuele gebeurtenissen in Maastricht: Je houdt naast de landelijke 
ook regelmatig de lokale en regionale media bij.  
● Affiniteit met het politieke bedrijf en met D66 in het bijzonder.   
● Je beschikt over een internetaansluiting en bent bij voorkeur woonachtig in Maastricht. 

 
Wat hebben we je te bieden:   

● Een vergoeding, afhankelijk van het aantal uren in overleg te bepalen.  
● Een boeiende kijk in de keuken van de Maastrichtse gemeentepolitiek. 
● Inzicht in bestuur en management van een middelgrote organisatie als de gemeente 
Maastricht.  
● Kennis, ervaring en een netwerk die je op weg kunnen helpen naar politieke functies 
binnen D66 (Gemeenteraadslid, lid van Provinciale Staten, maar ook landelijk).   

 
Wat zijn je belangrijkste concrete taken:   

● Bijhouden van de fractie-agenda en het maken van afspraken voor de fractie.  
● Planning van de fractievergaderingen.  
● Planning van de Stemtent en Aan Tafel!, inclusief de daarvoor benodigde vergunning 
● Plaatsen van nieuwsberichten op de website en Facebookpagina (samen met 
fractiemedewerker)  
● Verzenden van persberichten (samen met de fractiemedewerker)  
● Redigeren en versturen van een digitale nieuwsbrief (samen met de fractiemedewerker)  
● Globaal kennisnemen van de vergaderstukken van de gemeenteraad.  
● Besluitenlijsten fractievergadering opstellen.  
● Afhandeling inkomende tel. en e-mails.  
● Af en toe bijwonen gemeenteraadsvergaderingen.  
● Telefonisch bereikbaar zijn voor de fractieleden.   

 
Additionele informatie:   

● Aan de fractievergaderingen neemt deel de gemeenteraadsfractie. De wethouder en 
voorzitter van het afdelingsbestuur schuiven regelmatig aan.  
● De gemeenteraad vergadert buiten de recesperiodes twee tot drie maal per maand op 
dinsdag.   
● Zomerreces: begin juli tot eind augustus.  
● Ingangsdatum per direct. De aanstelling geldt vooralsnog voor één jaar, waarvan de eerste 
maand als proeftijd geldt.   

 
Nadere inlichtingen bij Richard Wijnands, raadslid D66 Maastricht, 06-53276224 of per e-mail 
richard.wijnands@d66maastricht.nl. Sollicitatie voorzien van een recent C.V. vóór 15-09-2018 mailen 
naar bovenstaand adres 


