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Groen zoekt een halftijdse medewerker voor de ondersteuning van de lokale 
groep in Aalst – contract bepaalde duur vanaf 1 juli 2018 

Gelieve te solliciteren met in het onderwerp van je mail:  ‘Ondersteuner lokaal deeltijds - 
Naam Voornaam’  

Graag CV en motivatiebrief insturen vóór 25/5/2018 om 12 u via 
personeelsdienst@groen.be  

Online proeven worden gepland in de week van 28/5-1/6/2018; sollicitatiegesprekken 
gaan vermoedelijk door op vrijdagnamiddag 8/6/2018. 

Indiensttreding op 1 juli.  Contract loopt tot en met 14 oktober. 

  

Voor meer informatie over verloning en inhoud kan je contact opnemen met Miranda 
Vankerk, Partijsecretaris, Miranda.Vankerk@groen.be 

 
 
1. Doel van de functie 
 
De Ondersteuner Lokaal geeft de partijopbouw en–uitbouw mee vorm vanuit de 
ondersteuning van de lokale groep.  
 
 
2. Opdracht 
 
Ondersteuning van de lokale groep. 
 
Samen met de politiek Opbouwwerkers: 
 

• ondersteun je de groep bij het lokale politieke werk; 
• ondersteun je de groep bij de uitvoering van hun (planning van) politieke actie; 
• ondersteun je de groep bij de voorbereiding van de lokale verkiezingen;  
• probeer je de vragen van de groepen zoveel mogelijk onmiddellijk te beantwoorden; 
• verken je in samenspraak met de vrijwilligers experimenten inzake vernieuwende 

lokale politieke actie.  
 

 
Als Ondersteuner Lokaal, heb je ook volgende specifieke opdrachten: 
 

• je kent de (vrijwilligers en mandatarissen van de) groep, zorgt dat zij jou kennen 
en dat ze je durven aanspreken met hun vragen; 

• je hebt speciaal oog voor de ondersteuning van trekkersfiguren; 
• je ondersteunt mee de groep inzake (campagne)vorming (toe-leiden naar 

vormingsinitiatieven van Groen of derden, vormingsnoden terugkoppelen naar de 
partij); 

• je ondersteunt de lokale groep bij de verkiezingscampagne: 
o ondersteunen bij de noodzakelijke kiesformaliteiten (o.m. correct 

samenstellen en indienen van kandidatenlijsten; de getuigen); 
o ondersteunen bij (campagne)werkzaamheden; 
o ondersteuning bij de praktische werkzaamheden 
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3. Competenties 
• Je hebt voeling met het ecologische gedachtegoed 
• Je kent de visie Groen 
• Je kent de organisatie van de partij 
• Je kent de werking van de lokale politiek 

 
• Je werkt mobiliserend en proactief 
• Je kan zelfstandig werken (agendabeheer, plannen, grenzen trekken) 
• Je kan in team werken 
• Je kan mensen en groepen motiveren 
• Je kan groepsprocessen doorzien 
• Je kan vorming geven 
• Je kan feedback geven aan vrijwilligers en collega's 
• Je bent flexibel 
• Je kan conflicten oplossen 

 
• Je kan vlot informatie verwerken 
• Je kan overweg met informatica (outlook, internet, office) 
• Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren tussen verschillende actoren 
• Je hebt een professionele houding 
• Je bent loyaal ten aanzien van de partij 

 
 
4. Functievereisten 
Geen diplomavereisten  
Ervaring in het werken met en/of begeleiden van groepen 
Bereid tot avond- en weekendwerk 


