Redacteur/communicatiemedewerker 24 uur p/w
Ben jij een allround communicatieprofessional met een grote interesse in politiek en (lokaal) bestuur?
Heb je zowel schrijftalent als een eigen visie op online-communicatie? Dan hebben wij een mooie
functie voor jou in het hartje van de landelijke politiek!

De functie
Binnen onze afdeling Communicatie vervul je een veelzijdige rol waarin jij medeverantwoordelijk bent
voor de productie en redactie van het CDA Ledenblad, Bestuursforum en de online representatie
daarvan. Je bent in deze functie een belangrijke schakel in de communicatie tussen de landelijke en
lokale politiek en CDA-leden en kiezers.
● Samen met het team Redactie ben je verantwoordelijk voor de productie en redactie van het
CDA Ledenblad, de CDA Nieuwsbrief en Bestuursforum, het blad van de BSV. In
samenwerking met de eindredacteur en de afzonderlijke redacties bedenk je onderwerpen,
schrijf je verhalen en zorg je ervoor dat beide bladen elk nummer weer verrassend, actueel
en relevant zijn.
● Daarnaast schrijf en redigeer je content voor de diverse nieuwsbrieven, de website, sociale
media en andere CDA-kanalen en leg je verbinding met andere CDA-uitgaven, zoals van het
Wetenschappelijk Instituut.
● Binnen de afdeling communicatie ben je vanuit je rol ook nauw betrokken bij campagnes en
evenementen van de partij.

Jouw profiel
Je hebt een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau afgerond en hebt affiniteit met communicatie
in brede zin. Je kunt goed schrijven, zowel voor offline als online media en hebt ideeën over
multi-kanaal doelgroepcommunicatie. Ervaring met systemen als Mailchimp en Salesforce is een pré.
Je bent een geboren samenwerker, maar je kunt ook heel goed zelfstandig werken. Bovenal ben je
creatief, nauwgezet en heb je affiniteit met het CDA-gedachtegoed. Tenslotte heb je een grote
interesse in democratie en politiek en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Het CDA
Het CDA is met ruim 45.000 leden de grootste politieke vereniging van Nederland. Het landelijk
partijbureau is gevestigd in Den Haag. Hier werken ca. 40 mensen aan de ondersteuning van de bijna
400 lokale en provinciale afdelingen en de ruim 2500 CDA-volksvertegenwoordigers en bestuurders.
Wij bieden service aan de leden, de kiezers en het partijbestuur. Het team Redactie valt binnen de
sector Communicatie, waarin ruim 10 mensen alle communicatie, evenementen en campagnes van
de partij organiseren en uitvoeren.

Wij bieden
-

een aanstelling van 24 uur voor één jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
salaris op basis van kennis en ervaring (schaal 8, max.€ 3.607 op basis van 40 uur)
een gezellige en energieke werkomgeving

Interesse?
Heb je interesse in deze functie, stuur dan voor 5 maart 2018 je CV en motivatiebrief aan Ingrid de
Jong, medewerker personeelszaken: personeelszaken@cda.nl. Voor meer informatie over de
vacature kun je mailen of appen/bellen met Marloes Metaal, senior communicatieadviseur:
marloes.metaal@cda.nl of 06 - 2269 2445

