
 
Vacature vrijwilliger social media  

Fractie GroenLinks Amsterdam West 

De fractie van GroenLinks West heeft zitting in de bestuurscommissie van Amsterdam West 
en heeft op dit moment vier leden: één dagelijks bestuurder, twee leden van het algemeen 
bestuur en één buitengewoon lid van het algemeen bestuur. In de bestuurscommissie werkt 
de fractie aan het halen van inhoudelijke doelen van GroenLinks.  

Voor de GroenLinks fractie is het belangrijk dat het werk dat wordt verzet, ook wordt 
gezien door de achterban en andere inwoners van Amsterdam West. Digitale communicatie 
en social media spelen daarbij een onmisbare rol. GroenLinks West heeft een eigen 
website, Facebook-pagina, nieuwsbrief en Twitteraccount. Doelen van de inzet van social 
media zijn dan ook enerzijds zichtbaarheid, maar minstens net zo belangrijk is dat onze 
achterban/stemmers zien wat wij doen en wat er met hun stem gebeurt. Hiervoor zijn 
regelmatige nieuwsberichten, een actuele website en vindbaarheid op social media 
belangrijk. De vrijwilliger social media is hier verantwoordelijk voor. 

In verband met andere werkzaamheden stopt onze huidige vrijwilliger social media en 
zoeken we een enthousiasteling die haar taken wil overnemen vanaf 1 januari 2016. 

Doel  
Tot je taken behoren: 

- Zorgdragen voor een communicatiestrategie 
- Zorgdragen voor actuele content op de website/Facebook/Twitter vanuit de fractie, 

waaronder blogs vanuit de fractieleden 
- Plaatsen van nieuwsberichten uit de fractie op de website, op Facebook en op 

Twitter (wekelijks) 
- Binnenkomende post/vragen via website, Twitter of Facebook beantwoorden of 

doorzetten naar de fractieleden  
- Afstemming met het bestuurslid digitale communicatie van het bestuur van GL 

Amsterdam West; deze verstuurt de nieuwsbrief en zorgt voor communicatie vanuit 
de afdeling 

Jouw profiel 
- Je onderschrijft het gedachtengoed van GroenLinks 
- Je bent enthousiast en hebt hart voor de buurt 
- Je kunt goed samenwerken  
- Je hebt uitstekende schrijfvaardigheid in het bijzonder voor digitale media 
- Je beschikt over technische vaardigheden voor digitale media 

Wat bieden wij? 
- Je werkt in een enthousiast team van gemotiveerde mensen 
- Je doet ervaring op met lokale politiek en als zelfstandige medewerker social 

media 
- Je krijgt zo nodig scholing/training 
- Je kunt het werk uitvoeren waar en wanneer je wilt 
- Een maandelijkse vrijwilligersvergoeding 

Reageren 
Wil je direct solliciteren of heb je vragen? Mail of bel dan naar Dorrit de Jong, 
dorrit.De.Jong@amsterdam.nl en 06-55364792. Solliciteren kan tot en met vrijdag 18 
december 2015. We zien je reactie tegemoet!
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