Vacature Bestuurslid Campagne & Leden
Het bestuurslid campagne & leden beschikt over organisatorisch talent. Hij/zij heeft
aantoonbare ervaring of affiniteit met politiek en marketing, is creatief en heeft
bestuurlijke ervaring. Hierdoor weet het bestuurslid Campagne & Leden het D66gedachtegoed over te brengen aan bewoners van Amsterdam West. Om tijdens de
(permanente) campagne voortdurend over voldoende vrijwilligers te beschikken, is
hij/zij tevens verantwoordelijk voor ledenwerving en –activering. Hij/zij draagt daarnaast zorg voor
de permanente campagne buiten verkiezingstijd. Met een actieve, resultaatgerichte en
ondernemende instelling weet dit bestuurslid proactief nieuwe leden te bereiken en te
enthousiasmeren om een (actieve) rol binnen de vereniging op te pakken.
Het bestuurslid campagne & leden zoekt de samenwerking met andere bestuursleden en zal vooral
samenwerken met de Vicevoorzitter Politiek en de secretaris voor communicatie. Het bestuur is als
geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke
taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.
Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden
•

•

•
•
•
•

Verantwoordelijk voor alle (permanente) campagne-uitingen van de afdeling. Draagt
daarnaast zorg voor regelmatig overleg met de campagne-evenknieën binnen de afdeling
D66 Amsterdam en daarbuiten.
Het bestuurslid C&L draagt zorg voor het activeren van voldoende vrijwilligers bij campagneevenementen en zorgt voor een positieve en constructieve sfeer binnen de afdeling tijdens
de campagne.
Handelt proactief door (nieuwe) leden te betrekken bij de partij en zorgt voor een lage
drempel om actief te worden. Enthousiasmeert vrijwilligers en stuurt effectief aan.
Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling
Analyseert ledenmutaties, deelt trends met evenknieën en onderneemt innovatieve
initiatieven om de ledenwerving- en binding te beïnvloeden.
Weet de uitstroom van leden te beperken door bijvoorbeeld opzeggers na te bellen

Competenties
•

•

•

Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten
het bestuur relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst
van belang kunnen zijn.
Verbinden: Het bestuurslid C&L geeft richting en binding voor de nieuwe leden binnen de
afdeling. Hiernaast brengt dit bestuurslid doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand
en handhaaft deze, waarbij hij/zij fungeert als (ver)bindende schakel.
Politieke sensitiviteit: Het doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van
politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen.

Procedure
Heb je interesse in deze vacature of heb je nog vragen? Mail dan naar secretaris Hugo Nutbey,
(nutbey_hugo@hotmail.com). Tot zondag 20 september 17:00 uur is het mogelijk een CV en
motivatiebrief aan te leveren. Een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden maakt deel uit van
de procedure. Om in aanmerking te komen voor deze vacature moet je op het moment van
aanmelding tenminste een half jaar lid zijn van D66. Tijdens de deelafdelingsvergadering van 23
september 2020 presenteren de kandidaten zich aan de leden, waarna de leden via een stemming
bepalen welke kandidaten tot het bestuur toetreden.

