Fractievolger (V/M)
Vacat urenummer: 14524
Organisat ie: Arnhemse Ouderen Part ij
Maar lief st 2.655 Arnhemmers stemden op de Arnhemse Ouderen Partij. Helaas 19 stemmen te weinig
voor de 2e zetel in de gemeenteraad van Arnhem. Wij zoeken een f ractievolger, die samen met de
f ractievoorzitter (tevens lid van de gemeenteraad) en twee andere f ractievolgers, de standpunten
van de Fractie Arnhemse Ouderen Partij willen uitdragen. Je voert in de raadkamers namens de f ractie
het woord en je hebt ook contact met inwoners over allerlei zaken, waar de gemeente mee te maken
heef t.

Werktijden
Door de week,
In het weekend
in overleg

Uitgebreide taakomschrijving
Samen met t wee andere fract ievolgers en de fract ievoorzit t er, die t evens raadslid is, ben je het luist erend
oor voor inwoners van ons mooie Arnhem en voer je het woord in de raadkamers.
Je voert - in overleg en soms samen met - de fract ie ook onderzoek uit en formuleert st andpunt en over
zaken die op de agenda van de gemeent eraad komen, of juist niet . Wij kunnen als fract ie vragen aan het
college van burgemeest er en wet houders st ellen en punt en op de agenda plaat sen; dit laat st e alt ijd in
overleg met een of meer van de 11 andere fract ies in de gemeent eraad. T ijdsbest eding in overleg.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Gezond verst and. Goede beheersing van de Nederlandse t aal in vooral het woord.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Een bijdrage leveren aan een mooier en bet er Arnhem in het belang van alle inwoners van Arnhem.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Diverse doelgroepen

Sector

Aktie/Belangengroep

Activiteit

Diversen

Aantal vrijwilligers

1-5

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

Geen

Werkdagen

Door de week, In het weekend Vrijwilligersovereenkomst nee

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

ja

VOG gevraagd

nee

Geschikt voor anderstalige nee
Doelstelling organisatie
Fractie in de gemeenteraad van Arnhem.

Wijk
Diverse wijken

Vacaturenummer
14524

Contactgegevens
Arnhemse Ouderen Part ij
Schagenst raat 35
6843 WV Arnhem
www.arnhemseouderenpart ij.nl
Nico Wiggers
0653384983
nkjwiggers@gmail.com

Onkostenvergoeding

ja

