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AB lid Communicatie (of Voorzitter)

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 bewoners van
Purmerend blijvend een stem te geven in de eigen stad en wijk.

Wat houdt de functie in?

De JR is belast met het interviewen van relevante interne en externe nieuwsbronnen, en het schrijven van
artikelen voor diverse (sociale) media. De JR is belast met de inhoud en productie van de interne en externe
communicatieuitingen.
De JR is onderdeel van het Communicatie team van het Algemeen Bestuurslid Communicatie (bij afwezigheid
ervan van de voorzitter).

Wat ga je precies doen?
De taken bestaan uit:
- het opstellen van teksten, tekstcorrecties, LinkedIn en twitterberichten;
- het houden van interviews;
- het uitdenken en inbrengen van interessante onderwerpen, thema’s, artikelen, interviews en andere PR
uitingen
- het adviseren van de voorzitter met betrekking tot alle communicatie-aangelegenheden.

Wat moet je daarvoor kunnen?
De functie vereist een aantal vaardigheden, waaronder:
- de vaardigheid om je goed uit te kunnen drukken in de Nederlands taal;
- het effectief kunnen hanteren van doelgericht taalgebruik voor de diverse doelen en doelgroepen;
- het oog hebben voor de idealen en waarden in de organisatie;
- interesse en aanleg hebben voor nieuwsgaring;
- de wil om te schrijven voor sociale media.

Wat bieden we jou?

Gemeentebelangen 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. Jij maakt deel uit van dit team.
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 weten wat fractieadviseurs doen? b.buskoop@gbpurmerend.nl
Mede namens het bestuur
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