
Functieprofiel fractiemedewerker SGP & ChristenUnie Zuid-Holland 

 

Sinds 1999 vormen SGP en ChristenUnie in Provinciale Staten van Zuid-Holland een gezamenlijke fractie 

om gezamenlijk krachtig te kunnen opereren. Voor deze gezamenlijke fractie zoeken wij per 1 november 

2018 een fractiemedewerker voor 14-18 uur per week.  

 

De functie bevat vooral secretariële en organisatorische taken; daarnaast kan (beleids)inhoudelijke 

voorbereiding voor de fractieleden aan de orde zijn. Dit laatste hangt mede af van de samenstelling van de 

fractie na de Statenverkiezingen van maart 2019.  

 

Functie-inhoud 

 Voorbereiden en afhandeling van fractievergaderingen (opstelling agenda, verslaglegging, 

afhandeling correspondentie);  

 Deelname redactie Nieuwsbrief Vizier: schrijven en redigeren van artikelen en onderhouden van 

contacten met de drukkerij;  

 Opstellen en verspreiden van persberichten;  

 Onderhouden contacten met media;  

 Actueel houden van de inhoud van de websites en andere social media, schrijven van webteksten;  

 Organiseren van werkbezoeken en contactbijeenkomsten met de achterban;  

 Onderhouden van contacten met raadsleden, wethouders, waterschapsbestuurders en andere 

belanghebbenden;  

 

Profielschets 

 Heb jij ten minste een MBO-4-werk- en denkniveau?  

 Kun je zelfstandig werken? 

 Heb je interesse in provinciale politiek?  

 Beschik je over organisatorische kwaliteiten? 

 Heb je goede contactuele en communicatieve eigenschappen? 

 Kun je helder en bondig teksten formuleren? 

 Heb je voldoende ICT-vaardigheden? 

 Voel je je verwant aan het gedachtegoed van de SGP en de ChristenUnie? 

 

Tijdsbeslag 

Wij gaan uit van een taakomvang van 14 tot 18 uur per week. Aanwezigheid op vergaderdagen van de 

fractie (twee maandagavonden per maand) en Staten(commissies) (woensdag) is een vereiste. De andere 

werkuren worden in onderling overleg afgesproken.  

 

Honorering 

Salariëring vindt plaats conform de CAO Provincies en is mede afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. 

Wij bieden minimaal € 2.266,42 (schaal 8; op basis van 36 uur) en maximaal € 3.663,75 (schaal 9).  

 

Solliciteren 

Reageren kan tot en met 1 oktober 2018 naar Provincie Zuid-Holland, Fractie SGP & ChristenUnie, Postbus 

90602, 2509 LP Den Haag, of via s.stoop@statenzh.nl. Bel voor nadere informatie met Servaas Stoop, 

fractievoorzitter (06-22525848). 

 

 


