
 

 

 

 

 

 

Ben jij onze nieuwe  

MEDEWERKER STEUNPUNT CDA DRENTHE 

     voor 8 uur per week  

 

Als medewerker steunpunt van CDA Drenthe ben je de spil in het web van de organisatie binnen  

CDA Drenthe. Je werkt voor het Dagelijks Bestuur en het Provinciaal Bestuur en je onderhoudt 

contacten met alle twaalf gemeentelijke CDA-afdelingen in de provincie. Ook heb je regelmatig contact 

met ons partijbureau in Den Haag. Je kunt de functie grotendeels thuis uitvoeren. 

 

Wat ga je doen 

• Je organiseert vergaderingen en bijeenkomsten die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van 

het Dagelijks Bestuur en het Provinciaal Bestuur: opstellen agenda, versturen uitnodiging, regelen 

vergaderruimte, uitnodigen sprekers, notuleren vergaderingen/bijeenkomsten. 

• Je bent eerste contactpersoon en visitekaartje van het CDA Drenthe. 

• Je ondersteunt diverse werkgroepen. 

• Je ondersteunt bij provinciale campagneactiviteiten. 

• Je bent lid van de redactie van het CDA Drenthe katern. 

Wat breng je mee 

• Je bent lid van het CDA of bereid om CDA-lid te worden. 

• Je bent een enthousiaste duizendpoot die zelfstandig werkzaamheden accuraat uit kan voeren. 

• Je durft initiatief te tonen en bent flexibel in samenwerking. 

• Je hebt ervaring met het notuleren van vergaderingen en kennis van Office 365. 

• Je beschikt over een eigen computer, laptop of tablet. 

• Je beschikt over eigen vervoer. 

• Je bent gemiddeld 8 uur per week beschikbaar, voornamelijk thuis, vergaderingen vinden veelal in 

de avonduren in Westerbork plaats. 

Wat bieden we je 

• Je bent werkzaam voor een maatschappelijk relevante vereniging. 

• Je maakt deel uit van een prettige en dynamische werkomgeving. 

• Je hebt veel vrijheid om de functie zelf vorm te geven en in te delen. 

• Je functie kun je voornamelijk thuis uitvoeren. 

• Salariëring is conform CDA CAO. 

• Reiskosten worden vergoed. 

• Het betreft een tijdelijke functie voor gemiddeld 8 uur per week voor twee jaar. In de maanden 

juli en augustus vinden weinig activiteiten plaats. 

Voor meer informatie kun je bellen met Alina Klapwijk, ondersteuner CDA Drenthe, tel. 06 13085718 

en over de sollicitatieprocedure met Alie Spijk, secretaris CDA Drenthe, tel. 06 48916532.  

Reageren kan tot 29 april 2022 via drenthe@cda.nl.  

mailto:drenthe@cda.nl

