
 
 

  

 

   
 

VACATURE POLITIEK ASSISTENT (8 uur per week) 

D66 Nijmegen 

De campagne voor de gemeenteraadverkiezingen van 2022 komen eraan. Dat betekent dat tot aan 

maart 2022 onze nieuwe verkozen lijsttrekker Lusanne Bouwmans druk bezig is met het voeren van 

debatten, het uitvoeren van werkbezoeken en andere aan campagne gerelateerde activiteiten. Hier 

komt natuurlijk veel planning en voorbereiding bij kijken. Dat kan Lusanne niet in haar eentje. 

Daarom zoeken we iemand die bereid is om in de maanden voorafgaand aan de verkiezingen op 

vrijwillige basis haar een paar uur in de week te ondersteunen als politiek assistent.  

Als politiek assistent: 

 Help je Lusanne bij het voorbereiden van debatten, speechen en bijeenkomsten. 

 Ondersteun je Lusanne bij het beheren van de campagne-agenda, waaronder het inplannen 

en afhandelen van (interview)verzoeken en het overzicht houden op deadlines. 

 Ben je Lusanne haar eerste sparringpartner voor al het aan campagne gerelateerde. 

Politieke ervaring en/of aan politiek gerelateerde scholing is niet nodig. Binnen de vereniging is veel 

kennis beschikbaar en ruim de mogelijkheid voor begeleiding en scholing – mocht daar behoefte aan 

zijn. Wel zoekt Lusanne iemand die: 

 In ieder geval van januari tot maart enkele uren in de week flexibel beschikbaar is. (het 

zwaartepunt zal in de weken voor de verkiezingen liggen. Ondersteuning in de maanden 

oktober, november en december is ook erg welkom, maar geen vereiste voor de functie)  

 Affiniteit heeft met het gedachtengoed van D66 (lidmaatschap is een pré). 

 Affiniteit heeft met politiek en debat. 

 Organisatorisch sterk is. 

 Een klik met haar heeft (dit zal vanzelf blijken tijdens een kennismaking). 

Wij bieden:  

 Ervaring in het hart van de Nijmeegse politiek. 

 Kennismaking met het reilen en zeilen van politieke campagne. 

 Een gezellig team om mee samen te werken en – naar behoefte – een borrel mee te drinken 

op het terras. 

Interesse? Reageer uiterlijk 19 oktober door te mailen naar communicatie@d66nijmegen.nl. Voor 

vragen of laagdrempelig informeren kan u contact opnemen met Lusanne Bouwmans via 

l.bouwmans@d66.nijmegen.nl.  
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