
 

 
 
GroenLinks ‘s-Herogenbosch zoekt een verbinder/vrijwilligerscoördinator 
permanente campagne  
   
GroenLinks Den Bosch is een actieve afdeling met ruim 300 leden. Momenteel hebben we 
een openstaande vacature, om onze campagnes te ondersteunen en vrijwilligers te 
werven en te verbinden. Ben je gemotiveerd om GroenLinks Den Bosch te versterken door 
zelfstandig of gezamenlijk activiteiten te organiseren, zowel tijdens de komende 
verkiezingscampagnes als daar buiten? Dan zoeken we jou!  
 
Jouw taken  
• Je werkt aan het werven van vrijwilligers voor onze campagnes en voert 

kennismakingsgesprekken daartoe.  

• Je selecteert vrijwilligers voor campagneactiviteiten op basis van beschikbaarheid en 
inzetbaarheid.  

• Je stuurt vrijwilligers aan en activeert en mobiliseert ze voor campagneactiviteiten.  

• Je bent contactpersoon voor onze leden, adspirant-leden, vrijwilligers en 
sympathisanten.  

• Je werkt nauw samen met de campagneleider / bestuurslid permanente campagne 
aan het binden van vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden.  

 
Jouw profiel  
• Je draagt het GroenLinks gedachtegoed een warm hart toe en bent lid van GroenLinks 

dan wel bereid dit te worden.  

• Je woont in de gemeente 's-Hertogenbosch.  

• Je bent enthousiast en gemotiveerd, hebt hart voor onze zaak en idealen en kennis 
van de lokale politiek.  

• Je bent gericht op samenwerking binnen de afdeling, bent betrouwbaar en integer, je 
neemt verantwoordelijkheid en bent proactief.  

• Je hebt tijd, energie en enthousiasme voor het versterken en verbreden van de 
afdeling.  

 
Ons aanbod  
• Een trainingstraject om het beste uit jezelf en onze campagnes te halen.  

• De mogelijkheid om je netwerk binnen GroenLinks uit te bouwen.  

• Een platform om met andere campagnemedewerkers in contact te komen en van 
elkaar te leren.  

• Een unieke kans om ervaring op te doen in de meeste innovatieve campagnes van 
Nederland.  

• Werken in een goed draaiend en gezellig team.  
 
Procedure  
We nodigen kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek en besluiten daarna of we je 
aanstellen als verbinder/vrijwilligerscoördinator permanente campagne.  
 
Interesse?  
Stuur een e-mail met een korte motivatie naar bestuur@groenlinksdenbosch.nl. Bij vragen 
kun je contact opnemen met onze voorzitter, Nick Vollenbroek op emailadres 
voorzitter@groenlinksdenbosch.nl of telefoon 06-2219 9938. 
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