Campagnecoördinator D66 in Amersfoort
Als Campagnecoördinator ben je in campagnetijd en daarbuiten eindverantwoordelijk voor de zichtbaarheid
van D66 Amersfoort. Samen met het campagneteam waaraan jij leiding geeft zorg je ervoor dat politieke
inhoud wordt vertaald naar campagne-uitingen die aansluiten bij de interesses, belangen en zorgen van de
Keientrekkers.

Je

bedenkt

samen

met

je

campagneteam

en

de

werkgroep

communicatie

campagnestrategieën en acties en je zorgt ervoor dat er een slagvaardige organisatie staat die kan
beschikken over een grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Op die manier zorg je ervoor dat de politieke
standpunten, het beleid en de mensen van D66 Amersfoort bij het publiek voor het voetlicht komen en dat
verkiezingen worden gewonnen. De eerste verwachte verkiezing is die voor de Tweede Kamer maart 2021,
gevolgd door de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De looptijd van deze functie is dan ook in principe
ruim 2 jaar. Deze functie biedt de kans jezelf te ontwikkelen en ervaring op te doen. Zeker in het begin zal er
veel ondersteuning zijn vanuit het bestuur waar veel ervaring zit omtrent deze functie (coachgesprekken en
eventueel een training).

Taken:


Selecteren en aansturen van het campagneteam



Permanente campagne: Bedenken en uitvoeren van activiteiten om mensen in Amersfoort kennis te
laten maken met waar D66 voor staat en wie de mensen zijn achter D66 in Amersfoort. Dit zowel offline
als online.



Voorbereiden, organiseren en faciliteren van de uitvoering van verkiezingscampagnes in Amersfoort
voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Competenties:


Ervaring met projectmanagement en aansturen van een team (of wil daar verder in groeien)



Heeft interesses in de lokale politiek en weet wat er speelt en wat gevoelig ligt.



Strategieën snel vertalen naar concrete acties, knopen door hakken en gaan.



Weet de rug recht te houden bij veel druk met als doel om een gelijk speelveld te houden



Kan met zijn/haar enthousiast en energie anderen in beweging krijgen



Ervaring met social media is een pré in deze tijden van campagnevoeren

Tijdsbesteding: Buiten campagnetijd 2 avonden per maand, in de weken voor de verkiezingsdatum (dus
februari/maart 2021 en 2022 ben je wel 20+ uur per week kwijt. Als je vragen hebt over deze functie neem
dan contact op met Wytse Dassen (huidige campagnecoördinator en vice-voorzitter D66 Amersfoort, 0627037081).

