
Functiebenaming: Fractiesecretaris Groen Gent m/v/x 

Functiefamilie: adjunct van de directie  

Rapporteert aan:  Fractievoorzitter 

 
 
1. Functieomschrijving m/v/x Fractiesecretaris Groen Gent 
 
Als fractiesecretaris ben je verantwoordelijk voor de organisatorische en inhoudelijke 
ondersteuning van de fractievoorzitter en fractieleden.  
Je behartigt het leidinggevend werk in de fractie van Groen Gent.  
 
2. Takenpakket 

 
Organisatie & coördinatie 
Je organiseert en coördineert het secretariaat van de fractie.  
Je bent verantwoordelijk voor de werkzaamheden van het fractiesecretariaat.   
Je coördineert relaties met diverse diensten van de gemeenteraad en de hieraan verbonden 
administraties en structuren.  
Je organiseert tweewekelijks de fractievergadering.  
 
Advies & ondersteuning  
Je biedt inhoudelijke ondersteuning aan de fractievoorzitter en fractieleden.  
Je woont diverse vergaderingen, commissies en activiteiten bij. 
Je zorgt voor gepaste informatieverstrekking aan betrokkenen.  
Je volgt dossiers op en verricht opzoekingswerk voor de fractievoorzitter en fractieleden. 
Je bereidt het commissie- en inhoudelijk werk voor in functie van de gemeenteraad. 
Je adviseert/inspireert de fractie(leden) in politieke thema’s en de politieke actualiteit. 
 
Team & leiderschap 
Je begeleidt en ondersteunt de fractieleden. 
Je geeft leiding aan de fractiemedewerkers.  
Je motiveert en coacht fractiemedewerkers en voert samen met de fractievoorzitter 
functionerings- en evaluatiegesprekken.  
Je hebt aandacht voor meningsverschillen en kan hier oplossingsgericht mee aan de slag.  
Je hebt oog voor groepsdynamische processen en weet deze tijdig bij te sturen in functie van 
een constructieve werksfeer. 
Je neemt een rol op als vertrouwenspersoon in de fractie.  
 
Samenwerking 
Je fungeert als aanspreekpunt voor het breed maatschappelijk middenveld, de verschillende 
politieke fracties, de andere politieke partijen, het politiek secretariaat, de 
gemeenteraadsleden, de kabinetten, burgers e.a. 
Je vertegenwoordigt de fractie op diverse vergaderingen, werkgroepen, activiteiten.  
 
 
3. Profiel  

 



- Je hebt voeling met het ecologische gedachtegoed. 
- Je handelt naar de visie van Groen. 
- Je communiceert vlot (schriftelijk en mondeling)  
- Je kan goed overweg met digitale tools.  
- Je bent gebeten door de (lokale) politiek. 
- Je hebt best al wat ervaring met politiek ondersteuningswerk 
- Je bent bereid tot (systematisch) avond- en weekendwerk  
 

4. Persoonsgebonden competenties 
- Je motiveert en stuurt medewerkers aan. 
- Je geeft op een methodische wijze feedback. 
- Je hebt oog voor groepsdynamische processen en werkt oplossingsgericht. 
- Je bent een groepsspeler. 
- Je beschikt over een stevige dosis verantwoordelijkheidszin.  
- Je werkt procesmatig.  
- Je werkt flexibel en kan prioriteiten inschatten (en situationeel aanpassen) 
- Je bent stressbestendig.  
- Je werkt discreet en loyaal. 
- Je hebt affiniteit met (lokale) politiek.  

 
5. Aanbod 

Het betreft een voltijdse aanstelling.  
Starten kan onmiddellijk  
Heel boeiende en uitdagende job in het hart van de lokale politiek.  
Je komt terecht in een hecht team en bouwt een heleboel contacten met lokale Groene 
mandatarissen, schepenen, kabinetsmedewerkers, vrijwilligers, e.a.  
Verloning volgens niveau en gelijkgestelde ervaring, plus een supplementaire 
fractievergoeding; anciënniteit bij de overheid wordt overgenomen, relevante ervaring 
privé kan ook maximaal 10 jaar erkend worden 
Extra legale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 
Werkplek in het centrum van Gent.  

 
6. Sollicitatieprocedure 

Solliciteren doe je uiterlijk woensdag 4 december  2019; je bezorgt je CV en 
motivatiebrief aan sara.matthieu@stad.gent  
 
Schriftelijke proeven gaan door op woensdagnamiddag 11 december, de 
sollicitatiegesprekken de week nadien.  
 
Nog vragen?  
Contacteer gerust fractievoorzitter Sara Matthieu  (0472 65 66 80) of huidig 
fractiesecretaris Dirk Spelier (0473 76 52 33) 


