D66 Nijmegen zoekt fractievolger Zorg en Welzijn

Lijkt het jou leuk om als D66’er een bijdrage te leveren aan de lokale politiek? En heb jij affiniteit met
onderwerpen rondom Zorg en Welzijn? Kom dan onze fractie versterken!
●
●
●
●
●

Wil jij een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van zorg en welzijn van
Nijmegenaren? En met name Nijmegenaren die extra ondersteuning nodig hebben?
Onderschrijf jij het verkiezingsprogramma van D66 Nijmegen?
Ben je woonachtig in de gemeente Nijmegen?
Ben je op woensdagavond beschikbaar?
Lijkt het jou leuk om deel te nemen aan de (permanente) campagne van D66 Nijmegen?

Solliciteer dan voor de functie van fractievolger Zorg en Welzijn.
Wat doe je als fractievolger?
De Nijmeegse gemeenteraadsfractie van D66 telt zes raadsleden. Zij worden in hun raadswerk
bijgestaan door twee vaste medewerkers en een aantal fractievolgers. Als fractievolger duik je eens diep
in een groot thema, stel je schriftelijke vragen of bereid je stukken van raadsleden voor. Je kan ook eigen
onderwerpen aandragen die volgens jou belangrijk zijn om aan de kaart te stellen. Als fractievolger mag
je bovendien namens D66 aan de zogenaamde gespreksrondes (een soort commissievergadering van de
gemeenteraad) deelnemen, waarbij je namens D66 het woord voert. Ook krijg je de mogelijkheid om op
werkbezoeken te gaan of bijeenkomsten bij te wonen. In feite ben je dus een mini-raadslid.
Waarom fractievolger zijn?
Als fractievolger maak je onderdeel uit van een enthousiaste groep D66’ers. Zij werken samen aan een
nog mooier Nijmegen. Als fractievolger krijg je op een laagdrempelige manier een inkijk in de lokale
politiek. Je krijgt hiermee de kans om politieke ervaring op te doen en daarmee je gespreks- en
debatvaardigheden aan te scherpen. Je bouwt aan je netwerk in Nijmegen en in de (Nijmeegse) politiek.
Daarnaast kan je kosteloos deelnemen aan de debat- en presentatietrainingen. Je inspanningen voor
D66 Nijmegen zullen op vrijwillige basis zijn, maar voor iedere politieke avond waarop je het woord
voert is een vergoeding beschikbaar.
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd om fractievolger te worden voor D66 Nijmegen? Dan kan je bij ons solliciteren.
Stuur je motivatie, cv met foto naar fractie@d66.nijmegen.nl. De deadline voor sollicitaties is 20
december 2019. Je hoort spoedig daarna of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

