VACATURE
Nationaal bestuurslid
NATIONAAL BESTUURSLID?
Je takenpakket is divers en uitdagend. Je werkt samen met je collega’s in het nationaal
bestuur aan de planning en organisatie van nationale informatieve en participatieve
activiteiten voor Jongsocialisten, het ondersteunen van de lokale afdelingen die
Jongsocialisten sterk maken, het opvolgen van en het reageren op de actualiteit met
standpunten en acties, het mee vormgeven van campagnes. Je staat dicht bij de
leden van de beweging en bent een aanspreekpunt voor hen. Je werkt mee aan de
eigen visie van Jongsocialisten als jongerenbeweging van sp.a. Aan dit alles werk je
samen met je collega’s naar je beste vermogen.

PROFIEL
Je bent gepassioneerd door politiek en het socialisme, het bestrijden van onrecht in
de wereld en je wil dingen veranderen. Je hebt een duidelijke visie op de toekomst
van Jongsocialisten. Je bent bereid tijd te investeren in je mandaat als nationaal
bestuurslid. Je kan je minstens twee keer per maand vrijmaken voor de nationale
bestuursvergadering. Je volgt de actualiteit sterk op en aarzelt niet om in je pen te
kruipen voor een snedig standpunt of om een actie uit te werken. Je bent bereid je in
te werken in de structuur van Jongsocialisten en om samen met het nationaal
secretariaat de organisatie optimaal te laten functioneren. Je bent enthousiast voor
afdelingsondersteuning. Je kan compromissen maken en werken in team.

WAT KAN JE BIJ ONS LEREN?
Jongeren warm maken voor linkse politiek. Ideeën omzetten in standpunten en acties.
Je bekwamen in het beargumenteren van standpunten en dit zowel mondeling als
schriftelijk. Acties en campagnes vormgeven. Nationale informatieve en participatieve
evenementen organiseren. Je leert Jongsocialisten als politieke jongerenbeweging en
de brede socialistische beweging grondig kennen. Je mandaat vangt aan op 1 januari
2020 en loopt twee jaar..

SOLLICITEREN
Je kan solliciteren door de volgende documenten voor 7 oktober om 12 uur te
bezorgen aan het nationaal secretariaat via info@jongsocialisten.be:
-

Een volledig ingevuld ‘formulier voor kandidaten’
Een foto van jou die we mogen gebruiken in onze communicatie
Een motivatiebrief (max. 1000 woorden)

Kandidaturen die onvolledig zijn of te laat bezorgd worden, komen niet meer in
aanmerking.
Verder ben je aanwezig op alle voorrondes en op het verkiezingscongres tenzij een
gegronde reden je hiertoe verhinderd.

Verdere cruciale informatie over het verloop van de verkiezingsprocedure en de
voorwaarden voor kandidaatstelling vind je hier in het verkiezingsreglement.
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om het nationaal secretariaat te contacteren via
info@jongsocialisten.be of 02 552 02 69.

