
 

Communicatiemedewerker gezocht 
(1 vacature voor 16 of 2 voor 8 uur per week) 

 

10 september 2021 

 

Heb jij belangstelling voor de lokale politiek en communicatie? Weet jij de weg te vinden 

in alle (sociale) mediakanalen? Wil jij helpen de zichtbaarheid van de fractie van 

GroenLinks Leiden te vergroten? Dan zoeken we jou!  

 

De fractie van GroenLinks Leiden zoekt een betrokken en enthousiaste communicatie-

medewerker voor ongeveer 16 uur per week: 

 

Wat ga je doen? 

• Beheren van en adverteren op sociale media  

• Content (tekst/beeld) maken voor sociale media 

• Schrijven van persberichten en voor nieuwsbrieven  

• Websitebeheer (fractiedeel) 

• Opstellen en bewaken van voortgang communicatieplan 

• Volgen van de (Leidse) media en fractie wijzen op relevant nieuws 

• Ervaring met het maken van grafische content, maken van videocontent is een pre 

 

Wie ben je? 

• Jij maakt van de standpunten en voorstellen van GroenLinks Leiden met gemak 

heldere en pakkende nieuws- of sociale-mediaberichten. 

• Begrijpt dat politiek soms vraagt om meer inzet in de ene week dan in de andere 

• Je werkt zelfstandig en geeft gevraagd en ongevraagd advies over 

communicatiemogelijkheden voor de fractie.   

• Je bent initiatiefrijk en ziet kansen GroenLinks positief voor het voetlicht te krijgen 

en onze kiezers, leden en inwoners van Leiden te informeren over onze politiek.  

• Je hebt affiniteit met GroenLinks en je hebt een hbo werk- en denkniveau. 

• Je weet wat er speelt in Leiden en begrijpt de politieke verhoudingen in de raad.  

 

Wat bieden we?  

• Een interessante en uitdagende freelancefunctie 

• Een kijkje in de keuken van de lokale politiek 

• Interessante maandagavonden met de fractie tijdens onze vergadering 

• Beschikbaar op maandagavond en in ieder geval tot 1 juli 2022  

 

Wie zijn wij? 

GroenLinks Leiden heeft 8 raadsleden en 2 wethouders en samen maken we van Leiden 

een duurzamere, socialere en leefbare stad. Help jij mee de boodschap van GroenLinks 

Leiden vertellen? 

 

Heb je interesse?  

Voor vragen neem contact op met Gebke van Gaal, fractievoorzitter: 06 10 00 46 00.   

Voor je sollicitatie: stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk 1 oktober 2021 naar onze fractie-

assistent diederick.van.de.walle@groenlinksleiden.nl  

mailto:diederick.van.de.walle@groenlinksleiden.nl

