
         
Vacature secretaris van het afdelingsbestuur van GroenLinks Leiden
minimaal één dagdeel per week

Bestuur van GroenLinks Leiden zoekt een nieuwe secretaris
GroenLinks Leiden is een actieve afdeling en met meer dan 700 leden één van de grote 
GroenLinks-afdelingen van Nederland. Als bestuurslid ben je samen met je 
medebestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling. Je hebt een 
aantal vaste taken, maar daarnaast is er ook veel vrijheid om met eigen creatieve ideeën 
voor evenementen te komen. De functie van secretaris is een heel afwisselend; het is een 
combinatie van het formele proces en de creatieve kant van bestuurswerk. 

Als secretaris heb je o.a. de volgende werkzaamheden:
• Zorgdragen voor de omgang met ledengegevens van de afdeling, hierbij is 

kennis van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
belang (of debet bereid om deze kennis op te doen)

• Extern aanspreekpunt via de afdelings e-mailbox 
• Organiseren van de algemene ledenvergaderingen (paar keer per jaar)
• Opstellen en bijhouden jaarplanning en doorlopende planning 
• Bewaken van de grote lijnen
• Contact leggen met en activeren van nieuwe leden

Naast deze taken ben je de rechterhand van de voorzitter. Ook heb je de mogelijkheid veel 
samen te werken met onze fractie en ben je actief betrokken bij de campagnes. 
 
Profiel
Bij voorkeur breng je de volgende eigenschappen mee:

• Je bent lid van GroenLinks
• Je woont in Leiden 
• Je kan goed omgaan met (politiek) gevoelige situaties
• Je kan secuur en zelfstandig werken
• Je bent enthousiast, gemotiveerd en hebt voldoende tijd
• Je bent bereid je twee jaar actief voor het bestuur in te zetten

 
Een functie in het bestuur is op basis van vrijwilligheid en kost gemiddeld tussen de 4 en 8 
uur per week. Ervaring met bestuurswerk is prettig maar geen vereiste.

Voor vragen kun je contact opnemen met bestuursvoorzitter Nils Mollema 
(voorzitter@groenlinksleiden.nl).
Solliciteren kan door een motivatie en CV te sturen naar bestuur@groenlinksleiden.nl. 
Reageren kan tot 30 oktober. 
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