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Profiel/functiebeschrijving fractieassistent( M/V) voor PVDA-fractie in de gemeenteraad 
van Noordenveld. 
 
De Partij van de Arbeid is met drie raadsleden vertegenwoordigd in de raad van de 
gemeente Noordenveld. Ook maakt de PvdA deel uit van het college van Burgemeester en 
Wethouders. De werkzaamheden van raadsleden zijn veelomvattend. Behalve het 
deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten omvatten die het kennis nemen van 
grote hoeveelheden informatie, maar ook het aanwezig zijn in de samenleving door het 
bijwonen van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten met inwoners en 
organisaties, etc. Vooral de komende jaren komen er veel nieuwe taken op het bordje van 
de gemeente terecht. 
Daarom is de PVDA-fractie op zoek een assistent, die de fractie kan ondersteunen. 
 
De werkzaamheden omvatten (in overleg): 
- in overleg met de fractiesecretaris de agenda van de fractievergaderingen ( twee keer 
per maand, maar niet in juli en augustus) opstellen; 
- het verslag van de fractievergaderingen opstellen en verspreiden; 
- de uitnodigingen en correspondentie voor de fractie in overleg met de fractieleden 
beoordelen, beantwoorden en de afhandeling bewaken; 
- de fractie(leden) ondersteunen bij hun werkzaamheden door informatie te 
verzamelen, contacten te beheren en de voortgang van werkzaamheden en afspraken mee 
te helpen bewaken; 
- indien nodig raadsvergaderingen bijwonen, informatiebijeenkomsten voor 
raadsleden bezoeken, inwoners, organisaties in de gemeente en partijbijeenkomsten 
bezoeken. 
 
Wij zoeken iemand die: 
- sympathiek staat tegenover de uitgangspunten en het gedachtegoed van de PVDA; 
- de samenleving van Noordenveld (goed) kent en daarin ook actief is of is geweest; 
- het leuk vindt om het reilen en zeilen in de politiek van dichtbij mee te maken; 
- praktisch en nauwkeurig is ingesteld; 
- gevoel heeft voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; 
- om kan gaan met gevoelige en (soms) vertrouwelijke informatie: 
- een groot gevoel voor humor heeft en goed kan relativeren. 
 
En omdat de fractie helemaal (!) uit mannen bestaat is een vrouw meer dan welkom…. 
 
We bieden: 
Een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1500,00 per jaar bij een inzet van ca 330 uur 
op jaarbasis. 
 
Meer weten? 
Bel of mail met Anne Doornbos (email: a.doornbos@raadgemeentenoordenveld.nl, 
telefoon: 0592-656604), een van de andere fractieleden of een bestuurslid. 
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