
                                                                                                                                                             
Regiomedewerkers   

Fulltime 

 

Het CDA Fractiebureau is  op zoek naar Regiomedewerkers in de regio’s Noord (Fr, Gr, Dr), Oost (Ov, 
Gld) en Zuid (NB, LB) met een goed gevoel voor politiek en social media. Je bent bekend met de 
laatste ontwikkelingen en je ziet en benut creatieve kansen. Een baan midden in de politiek. 

Het Fractiebureau ondersteunt de 19 Leden van de CDA Tweede Kamerfractie en bestaat uit een 
team van Beleidsmedewerkers, Voorlichters en Persoonlijk Medewerkers ten behoeve van de 
individuele Kamerleden en een ondersteunende staf. 

 

Wat ga je doen?  
Als regiomedewerker vervul je een spilfunctie, je bent een belangrijke schakel tussen de fractie en 
onze kiezers. Je zal gaan opereren in een zelfstandige rol tussen een groep (kandidaat) Kamerleden 
en hun persoonlijk medewerkers. Samenwerking met ons Team-Online zal hecht zijn. 

Je wordt geacht zelfstandig een relevant netwerk (on- en offline) op te bouwen binnen de 
betreffende provincies, o.a. met de kiezers, de CDA afdelingen, de lokale en regionale pers, met 
het/de Campagneteam(s) en met de relevante collega’s van de fractie. Je bent coördinator en 
facilitator van werkbezoeken, presentaties, evenementen, campagne-activiteiten en vooral sociale 
media content van de betreffende Kamerleden. Ook ben je waar nodig de verbinding tussen 
kandidaat Kamerleden en het Fractiebureau voor inhoudelijke ondersteuning. 

 

Wij zijn op zoek naar jou als jij:  

- Al beschikt over een regionaal en relevant netwerk, of in staat bent om dit in korte tijd een 
op te bouwen. 

- Vaardig bent met foto, video en social media. 
- Dol bent op campagnes en het regelen van werkbezoeken en evenementen. 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal hebt. 
- Leergierig en resultaatgericht bent en gevoel hebt voor politieke actualiteit. 
- Goed kan werken onder druk en weet dat de politiek niet stopt om 5 uur ‘s middags. 
- Het geen probleem vindt om zelfstandig aan de slag te gaan. 
- Politiek en maatschappelijk betrokken bent en aantoonbare affiniteit met het CDA hebt. 
- Je werkzaamheden kunt uitvoeren vanuit huis in je eigen regio. 

  



                                                                                                                                                             
Wat wij te bieden hebben:  

- Een leuk team aan medewerkers in een afwisselende omgeving. 
- Een kans om de Haagse en regionale politiek beter te leren kennen. 
- Uitstekende thuiswerkfaciliteiten zoals iPhone, iPad en laptop, reisbudget en evt. een 

greenwheels abonnement. 
- Je krijgt betaald volgens de loonschalen van de Rijksoverheid (BBRA schaal 8). 
- En daarnaast ontvang je jaarlijks naast vakantiegeld en eindejaarsuitkering ook een 

Prinsjesdagbonus van 4% van je jaarsalaris ter compensatie van overwerk. 
- Aanstelling vindt in eerste instantie plaats met een contract tot 1 april 2021. Na dit contract 

behoort een aanstelling voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. 

 

Solliciteren? 

Stuur uiterlijk 15 oktober 2020 een motivatiebrief met cv aan mevrouw F. Garcia, emailadres: 
F.Garcia@tweedekamer.nl  


