
Vacature Fractieondersteuner
Eindhoven
Introductie Volt Eindhoven
Volt heeft drie raadsleden in de gemeenteraad van Eindhoven. Dit zijn Jacco
Rubenkamp (fractievoorzitter), Inge Teklenburg en Robin Brokmann. Daarnaast
hebben we twee commissieleden, Valerie Pajak en Marijn Burggraaff. Samen vormen
de raadsleden en commissieleden de fractie Volt Eindhoven. Maar compleet zijn we
nog niet, we missen nog een fractieondersteuner. Wellicht ben jij de persoon die we
zoeken!

Werkwijze fractie
De fractie vergadert wekelijks op maandag en dinsdag. Op maandagavond hebben
we intern overleg, op dinsdag zijn de officiële vergaderingen met de andere partijen
in de gemeenteraad. De inhoud van de vergaderingen is elke week anders. Vóór de
vergadering krijgt de fractie meestal een flinke hoeveelheid stukken om door te
nemen.

Naast het lezen van de vergaderstukken en het bijwonen van de vergaderingen,
hebben we nog een aantal andere werkzaamheden, zoals het bezoeken van allerlei
maatschappelijke organisaties en bijhouden wat er voor onderwerpen leven onder de
Eindhovense bevolking. Ook houden we contact met de rest van Volt Eindhoven,
bijvoorbeeld met het bestuur en het beleidsteam.

Jouw takenpakket
Onze mailboxen lopen soms behoorlijk vol en op het raadsinformatiesysteem
verschijnt dagelijks nieuwe informatie. Daarom zoeken we praktische hulp om alles
overzichtelijk te houden.

Specifiek zijn we op zoek naar iemand die helpt met:

Inkomende mail behandelen
● Beoordelen of de mail alleen ter informatie is, of dat we moeten reageren.

Eventueel alvast een voorzet doen voor een reactie (afhankelijk van het
onderwerp).

● Mail sorteren op onderwerp en urgentie.

Agenda beheren
● Vergaderingen die de fractie heeft in de agenda’s zetten en een

vergaderruimte reserveren.
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● Overzicht houden van (externe) evenementen waar we worden uitgenodigd.
Bijhouden wie van de fractieleden waarheen gaat, zodat we ten minste overal
vertegenwoordigd zijn waar we dat zinvol vinden.

Fractieoverleg ondersteunen
● Aantekeningen maken van wat er tijdens de fractievergaderingen wordt

besproken (notuleren).
● Interne afspraken vastleggen.

● Taakverdeling voor raadsvergaderingen bijhouden (wie doet welk onderwerp).

Wie zoeken we daarvoor?
We hebben de voorkeur voor iemand die inhoudelijk achter de standpunten van Volt
staat. Jouw primaire taak als fractieondersteuner is echter niet het schrijven van
beleid.

Wij denken dat de meest geschikte persoon goed is in het organiseren van
informatie, en niet in de stress schiet van chaos. Het komt voor dat afspraken op het
laatste moment veranderen. We zoeken iemand die in dergelijke situaties het
overzicht kan behouden.

Tijdsbesteding en vergoeding
Fractieondersteuning is een betaalde functie. Over de vorm van het contract gaan we
graag met je in gesprek. Qua tijdsplanning zit de functie als volgt in elkaar:

1. Op maandagavond (tijdens het fractieoverleg) zien je aanwezig te zijn op het
stadhuis.

2. Dagelijks werk je de e-mail bij. Dit kan op iedere locatie.

Het wordt verwacht dat deze functie tien uur per week kost. Tijdens de
recesperiodes is dit uiteraard minder. Je vult elke week een overzicht in (weekstaat)
met gewerkte uren. Om te beginnen is de aanstelling voor 6 maanden, met een
mogelijkheid tot verlenging.

Lidmaatschap en inzet voor de vereniging van Volt Zuid-Oost Brabant is een pre.

Tot slot
Als fractie zijn we nieuw in de gemeenteraad en ook de rol van fractieondersteuner
kennen we nog niet. Dit betekent dat er voor ons en voor jou nog behoorlijk wat te
pionieren valt!

Reageren
Bent jij de fractieondersteuner die Volt Eindhoven zoekt? Je kunt zich tot uiterlijk 14
november 2022 kandideren door je motivatiebrief en curriculum vitae naar
volt.fractie@eindhoven.nl te sturen.

2

mailto:volt.fractie@eindhoven.nl


Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jacco Rubenkamp op
jacco.rubenkamp@eindhoven.nl .
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