
VACATURE COMMUNICATIEMEDEWERKER (8 uur per week) 

D66 is per direct op zoek naar een communicatiemedewerker. Werken bij de Nijmeegse D66- 
fractie is kiezen voor een dynamische rol in het hart van de lokale politiek. Als 
communicatiemedewerker ben jij verantwoordelijk voor het communiceren naar de buitenwereld 
en onze achterban over wat er speelt binnen de politiek. Voor de partij is het namelijk essentieel 
om onze relatie met inwoners goed te onderhouden. 
 
Inhoud van de functie. 
Als communicatiemedewerker ben je goed op de hoogte wat er binnen de partij en de politiek gebeurt. Je 
bent verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van de relatie tussen partij en de 
buitenwereld. Als communicatiemedewerker ben je bezig met de volgende taken: 

• Je beheert de algemene social media-accounts van D66 Nijmegen (waaronder Twitter, 
Facebook en Instagram).  

• Je ondersteunt fractieleden met het posten op hun eigen sociale media door mee te denken, 
voorzetjes te doen en ideeën aan te dragen.  

• Je beheert de communicatiemailbox. 
• Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de website en deze up to date te houden. 

• Je bent het aanspreekpunt voor de pers, schrijf je persberichten en ben jij degene die de pers 
informeert wanneer er belangrijke politieke agendapunten zijn.  

 
Profiel  
Je hebt een brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de politiek. In het bijzonder heb 
je affiniteit met het gedachtegoed van D66 waarbij lidmaatschap een pré is. Politieke ervaring en/of 
politieke of communicatieve scholing is niet nodig, maar wel een pré. Binnen de partij is veel kennis 
beschikbaar en ruim de mogelijkheid voor begeleiding en scholing – mocht hier behoefte aan zijn. 
Wij zijn op zoek naar iemand die:  

• handig is met sociale media en daarbij creatief is.   

• sociaal sterk is, goed kan samenwerken en schakelen met collega’s uit verschillende 
disciplines en in uiteenlopende rollen. 

• organisatorisch vaardig is, planmatig kan werken maar ook goed kan omgaan met de 
flexibiliteit die de politiek vraagt: iemand die snel kan inspelen op actualiteiten en ad hoc kan 
werken. 

 
Rol in de fractie 
Je bent (zoveel mogelijk) aanwezig bij de fractievergaderingen en de politieke avonden op de 
woensdagavond. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar wanneer de politieke actualiteit dat vraagt. 
 
Wij bieden: 

• (Werk)ervaring in het hart van de Nijmeegse politiek. 
• Een salaris van minimaal € 450,- bruto per maand. 

• De werknemer heeft recht op 14 vakantiedagen per kalender jaar met behoud van salaris. 
Hiervan moeten in elk geval twee weken worden opgenomen als aaneengesloten periode. 
Per jaar heeft werknemer recht op een vakantietoeslag van 8% van het op jaarbasis 
berekende bruto salaris zoals dat geldt per 1 mei van het lopende jaar.  

• Een gezellig team om mee samen te werken en – naar behoefte – een borrel mee te drinken.  
 
Interesse?  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lusanne Bouwmans, 
fractievoorzitter D66 Nijmegen (l.bouwmans@d66.nijmegen.nl). Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 
13 januari solliciteren door het sturen van een motivatiebrief en CV naar: 
communicatie@d66nijmegen.nl.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   
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