
Functiebenaming: Fractiemedewerker netwerk en events Groen Gent 
Functiefamilie: consulent 
Organogram: Fractie Groen 
Rapporteert aan:  Fractiesecretaris 
Geeft leiding aan:  Niet van toepassing 

 
 
1. Functieomschrijving m/v/x Fractiemedewerker netwerk en events 

 
Als fractiemedewerker netwerk en events ondersteun je de Gentse gemeenteraadsfractie 
van Groen bij de realisatie van alle events en externe activiteiten. Daarnaast behartig je 
contacten/ontmoetingen met het middenveld, organisaties, partners, actiegroepen, 
burgercollectieven, e.a. voor de fractieleden. 
 
2. Takenpakket  

 
Je organiseert en ondersteunt events (debatavonden, trefdagen, vormingsdagen, 
nieuwjaarsreceptie, congressen, e.a.). 
Je stuurt vrijwilligers aan tijdens opdrachten en events.  
Je legt contacten tussen fractieleden en partnerorganisaties (milieubeweging, 
burgercollectieven , noord-zuid-beweging, zelforganisaties, verenigingen waar armen het 
woord nemen, lokale actiegroepen, e.a.). 
Je bouwt mee aan de toegankelijkheid van de fractie en verzorgt een uitgebreid netwerk van 
(lokale) contacten.  
 
 
3. Profiel  

 
Diploma hoger onderwijs of gelijkgestelde ervaring.  
Je beschikt over stevige netwerk skills.  
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands (en een goede kennis van het 
Frans/Engels).  
Je kan vlot overweg met digitale tools (sociale media, outlook, office). 
Je hebt voeling met het ecologische gedachtegoed. 
Je handelt naar de visie van Groen. 
Je bent gebeten door de (lokale) politiek. 
Vormingen geven schrikt je niet af.  
Je motiveert en stuurt vrijwilligers, collega’s aan. 
Je geeft op een methodische wijze feedback. 
Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.  
 
4. Persoonsgebonden competenties 
 
Je kan zowel in team als zelfstandig werken. 
Je bent flexibel en stressbestendig. 
Je bent klantvriendelijk. 
Je kan vlot informatie verwerken. 



Je communiceert op een heldere wijze (mondeling en schriftelijk). 
Je bent een enthousiaste netwerker. 
Je bent loyaal ten aanzien van de fractie en de partij. 
 
5. Aanbod  
  
Het betreft een voltijdse aanstelling. 
Starten kan op korte termijn (na proeven en sollicitatiegesprek). 
Heel boeiende en uitdagende job in het hart van de lokale politiek.  
Je komt terecht in een hecht team en bouwt een heleboel contacten met lokale Groene 
mandatarissen, schepenen, kabinetsmedewerkers e.a.  
Verloning niveau B (bruto aanvangswedde van 2.461 euro per maand) met behoud van 
relevante anciënniteit (tot 10 jaar) en extra fractievergoeding. 
Fietsvergoeding verplaatsing huis – werk, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques 
Werkplek in het centrum van Gent. 
 
Solliciteren uiterlijk 10 maart 2019. 
 
CV en motivatiebrief via dirk.spelier@stad.gent en sara.matthieu@stad.gent  
 
Nog vragen?  
Contacteer Dirk Spelier  
tel: 09/266.54.69 
gsm: 0473/76.52.33 
 

	
	
	
	
		


