Gemeentebelangen Purmerend
Event- en projectmanager
Functienaam:
Salarisschaal:
Werkplek:
Functienaam direct leidinggevende:

Event- en projectmanager (Ejm)
vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding
Thuis en periodiek op het stadhuis
Secretaris

Gemeentebelangen Purmerend
Gemeentebelangen Purmerend (GBP) is een nieuwe lokale politieke partij, vertegenwoordigd in de
gemeenteraad. De partij staat voor het democratiseren van de lokale democratie en het lokale bestuur. De
gemeente Purmerend regeert in de ogen van GBP nog steeds van boven naar beneden. Als burgers als inspraak
krijgen, dan is dat hooguit bij de uitwerking van opgelegd beleid of van bovenaf gelanceerde projecten. GBP staat
voor een politiek waarbij de inwoners een platform en instrumenten krijgen om zelf vragen te bedenken,
onderwerpen aan de orde te stellen en oplossingen te bedenken, waar ‘het stadhuis’ geen oog voor heeft.
GBP zoekt leden voor zijn groeiende team, die hun kennis en kunde willen inzetten, om de Purmerenders
blijvend een stem te geven in de eigen stad en wijk.

Wat houdt de functie in?
Als Ejm ben je de operationele en inhoudelijke spil van onze projecten. De Ejm zet projecten vanuit het bestuur
om in uitvoeringsplannen en concrete taken, en voert deze taken (i.s.m. met anderen binnen de partij) uit.
De Ejm bouwt een netwerk van projectpartners (zoals medewerkers van andere lokale partijen) op, en faciliteert
en onderhoudt dit netwerk. De Ejm vertegenwoordigt GBP bij projectenteams van ‘partnerorganisaties’, bepaalt
door het bestuur. De Ejm werkt onder leiding van- en legt verantwoording af aan de secretaris.

Wat ga je precies doen?
-

het opstellen projectplannen en uitvoeringsplannen;
het bijhouden projectadministratie (kosten en uren);
het onderhouden en bewaken van de contacten met de andere projectpartners.

Wat moet je daarvoor kunnen?
-

je kunt op systematische wijze processen opzetten en bewaken;
je bent een doener;
je bent vaardig met MS Office of een ander software-werkpakket;

Wat bieden we jou?
GMP Purmerend heeft de ambitieuze, maatschappelijke doelstelling om burgers en inwoners een platform en een
serie instrumenten te bieden om het lokale beleid en de politiek blijvend inhoudelijk te beinvloeden. Deze ambitie
vraagt om creativiteit en kwaliteit. Dit laatste vergt een professionele organisatie.
De vereniging werkt met zelfsturende teams en ook in deze functie heb je de vrijheid om jezelf breed te
ontwikkelen. Deze functie kan uitgevoerd worden als vrijwilligersfunctie, naast een uitkering of werk, maar kan
ook gezien worden als stap om via onze partij een politieke functie na te streven.
Interesse?
Mail jouw reactie en motivatie dan naar info@gbpurmerend.nl
Wil je eerst meer informatie over de partij- of bestuursfuncties? m.vandenbrun@gbpurmerend.nl
Wil je wat fractieadviseurs doen? b.buskoop@gbpurmerend.nl
Mede namens het bestuur

Michel F. van den Brun
Voorzitter
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