
 

 

Vacature lid Campagnecommissie van GroenLinks Leiden 

Tweede Kamerverkiezingen en Lokale verkiezingen (2020-2022) 

(minimaal 4 uur per week)  

GroenLinks Leiden is een actieve afdeling en met meer dan 700 leden een van de grotere 

GroenLinks-afdelingen van Nederland. De Campagnecommissie is verantwoordelijk voor 

succesvolle permanente en verkiezingscampagne(s) van de afdeling. De commissie werkt 

daarin nauw samen met het bestuur, de fractie en andere actieve vrijwilligers. 

De campagnecommissie heeft de opdracht om zoveel mogelijk GroenLinks-stemmen te 

trekken. De campagnes sluiten zoveel mogelijk aan op onze lokale kiezers, op de speerpunten 

van GroenLinks en op het versterken van een GroenLinkse Beweging. 

De komende periode ligt de focus van de Campagnecommissie op de verkiezingen voor de 

Tweede Kamer (17 maart 2021) en voor Leidse Gemeenteraad (16 maart 2022). Daarna gaat 

de commissie verder met de permanente campagne en de bewegingsopbouw. 

Wat vragen we? 

Ben jij enthousiast en heb je zin om de volgende taken op te pakken om Nederland en Leiden 

groener en socialer te maken? 

 Het helpen opstellen, voorbereiden en uitvoeren van een campagneplan, planning, 

begroting, activiteiten en evenementen ten bate van aankomende verkiezingen en 

bewegingsgroei; 

 Het bijwonen van commissievergaderingen en campagneactiviteiten; 

 Samenwerken in teamverband met een groep enthousiaste en gemotiveerde 

vrijwilligers; 

 Je hebt een sociale en groene insteek; 

 Je woont in Leiden of omgeving 

 Je vind het leuk om initiatief te nemen en oplossingen bedenken 

 Je bent communicatief vaardig 

 Je bent bereid je ten minste een jaar actief voor de campagnecommissie in te zetten 

 Je bent flexibel inzetbaar en bereid meer tijd te investeren in verkiezingscampagnetijd. 

Wat bieden we? 

Het gaat goed met GroenLinks en dat merk je in alles. In deze periode is het daarom extra leuk 

om in je eigen stad bij te dragen aan onze GroenLinks Beweging!  

Daarbij bieden we jou: 

 De ruimte je groene en sociale idealen te realiseren 

 Een leuke uitdaging met tijdsdruk met een zichtbaar en meetbaar resultaat 

 Een groot netwerk binnen GroenLinks en in de stad 

 Een fijne samenwerking binnen een leuke en ambitieuze afdeling 

 Een bijzondere werkervaring en referentie voor op je cv 



 Eventueel een opstapje naar een andere GL-functie(s) 

De functie van lid campagnecommissie is op vrijwillige basis en kost je een paar uur per week. 

Tijdens verkiezingscampagnes kan dit oplopen naar 10 uur per week. 

Meer info en reageren 

Interesse? Stuur je motivatie en cv naar campagne@groenlinksleiden.nl of neem contact op 

met een van de campagneleiders voor meer informatie. 

Maurits Donga: 06-49735615 

Marnix van Hemert: 06-37551156 
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