Vacature inhoudelijk medewerker sp.a fractie Brussels Parlement
Ben je gebeten door de politiek? Heb je het hart op de juiste (linkse) plaats? Kent Brussel amper
geheimen voor jou?
Wij zijn, ter vervanging van een collega die op wereldreis vertrekt, momenteel op zoek naar een
stafmedewerker voor de Brusselse sp.a fractie om te starten op 1 oktober 2017.
Functie:
• Je ondersteunt de Brusselse sp.a parlementsleden inhoudelijk, politiek en op

vlak van communicatie;
• Je werkt output- en actiegericht en bent mee verantwoordelijk voor de
voorbereiding, uitwerking en uitvoering van standpunten en beleidsvoorstellen
van sp.a ter realisatie van ons links stadsproject voor Brussel;
• Je werkt zelfstandig en proactief aan het uitbouwen van expertise en
netwerken in relevante beleidsdomeinen, in de eerste plaats op vlak van
sociaal beleid, zorg en cultuur;
• Samen met je collega's en de Brusselse sp.a-mandatarissen zet je je in voor
sp.a Brussel, voer je actie en campagne.
Profiel:
• Je bent progressief en sociaalvoelend; je kent de standpunten van sp.a Brussel
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•
•
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en kan je erin vinden;
Je bent geëngageerd, je bent enthousiast om mee te bouwen aan een links
stadsproject, om actie en campagne te voeren;
Je voelt je thuis in de stad, je bent gebeten door beleid en politiek
en Brussel kent amper geheimen voor jou;
Je bent actiegericht en hebt zin voor initiatief; je bent communicatief, hebt een
vlotte pen, een politieke reflex en een verfrissende benadering;
Je werkt zelfstandig en proactief, je bent een netwerker en een teamplayer;
Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en interesse in of
ervaring met Brusselse beleidsdomeinen;
Je hebt een goede kennis van het Frans.

Wat wij bieden:
• Je krijgt de kans een brede kennis en ervaring op te doen in het hart van de
•
•
•
•

Brusselse politiek;
Je ontwikkelt een uniek inzicht in de politieke besluitvorming en in de werking
van onze democratische instellingen;
Je werkt mee aan een enthousiast links stadsproject dat lang niet af is;
Je ontvangt een billijk loon, een contract van onbepaalde duur, aangevuld
met enkele extralegale voordelen;
Je komt terecht in een klein en enthousiast team.

Stuur je kandidatuur in voor 30 juni 2017 naar jschaerlaekens@spa.parlement.brussels … en
misschien word jij onze nieuwe collega.

