CDA - Campagnespecialist
2020-2024
Ben je helemaal gek van politiek? Wil je meedenken en
meewerken aan de landelijke, provinciale of lokale
campagnes van het CDA? En jeuken je handen om de kiezer uit
te leggen waar het CDA voor staat? Dan zoeken we jou! Sluit je
aan bij Team 2024!

Omschrijving
Allereerst een waarschuwing: campagnevoeren is verslavend en
kan leiden tot een politieke carrière. Veel alumni van de
Campagne Academie kunnen daarover meepraten. We bieden je
een interessant lesprogramma en netwerk, in ruil voor
commitment aan de campagnes van de komende jaren.
Het CDA is een partij die van onderop georganiseerd is. Daarom
zoeken we CDA’ers die zijn geworteld in hun regio en daar de kar
willen trekken. Provinciale afdelingen en het landelijk
campagneteam werken samen in het opleiden van
campagnespecialisten die tijdens de komende vier geplande
campagnes inzetbaar zijn. Naast de Kamerverkiezingen in 2021
gaat Nederland de komende jaren naar de stembus voor de
Gemeenteraad (2022), Provinciale staten (2023) en het Europees
Parlement (2024).
Via onze CDA Campagne Academie word je opgeleid tot
campagnespecialist. Vervolgens ga je aan de slag als adviseur in
de provincie of werk je aan een andere campagneklus.
Daarnaast vorm je de verbindende schakel tussen de landelijke
campagneorganisatie en diverse decentrale campagneteams in
die vier jaar.

Functie-eisen
• Ervaring met/interesse in campagnes,
communicatie en verkiezingen
• Ervaring met het werken met en aansturen van
vrijwilligers
• Lid van het CDA
• Voldoende tijd willen en kunnen vrijmaken
• Langjarig commitment voor vier verkiezingen tot
en met 2024

Competenties
Klantgericht
Strategisch denken
Resultaatgericht
Omgevingsbewust
Samenwerken

Initiatief tonen
Stressbestendig
Organisatorisch sterk
Enthousiasmerend

Reageren
Aanbod
De Academie bestaat uit twee lesdagen in Den Haag op vrijdag
25 en zaterdag 26 september. Indien dit niet mogelijk is
vanwege Corona, bieden we een alternatief. In totaal worden er
op de campagne lesdagen in Den Haag circa 8-10 top
masterclasses georganiseerd en krijg je les van verschillende
professionals in hun vakgebied! Deze kennis is ook verrijking
voor je professionele carrière.
Daarnaast word je onderdeel van een team mensen die een
stevige passie voor het campagnevak delen. Na de academie
houden we contact via het Landelijk Platform Campagneleiders:
via fysieke bijeenkomsten, via telefonische vergaderingen en via
de app-groep.

Je kunt reageren tot 1 september via je provinciale
voorzitter of rechtstreeks naar nelleke.weltevrede@cda.nl
(06-20972279) en herman.devries@cda.nl
(06-30531934). Houd rekening met een online
selectiegesprek.
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus zijn we
genoodzaakt om te selecteren op het aantal deelnemers.
Belangrijke richtlijn bij selectie is de vertegenwoordiging
van iedere provincie en G5-afdeling in het team.
Voor vragen kun je contact opnemen met Herman de Vries.

Kosten
De kosten voor deelname worden zoveel mogelijk
verrekend met de provinciale afdeling waarvoor je de kar
gaat trekken. Het kan zijn dat je afdeling een eigen bijdrage
vraagt van maximaal € 100,-.

