
 

Vacature  
Senior communicatiestrateeg (m/v) 

Tweede Kamerfractie 50PLUS 
 

 
De Tweede Kamerfractie van 50PLUS  

bestaat uit 4 Kamerleden, die in hun werk als volksvertegenwoordiger worden 

ondersteund door een team van 14 medewerkers: persoonlijk medewerkers, 

beleidsmedewerkers, voorlichters en een ambtelijk secretaris. 

 

De communicatiestrategie 

van de fractie is onlangs geactualiseerd. De kernwoorden zijn: resultaatgericht, focussen 

op boodschap en kernthema’s, ambitieus en professioneel. De standpunten, werkwijzen 

en successen effectief en optimaal in de media krijgen staat in de communicatiestrategie 

centraal. In de Tweede Kamerfractie 50PLUS zijn daarvoor de fractievoorzitter, de 

ambtelijk secretaris en de nieuw aan te stellen senior communicatiestrateeg in 

teamverband verantwoordelijk.  

 

Wij zijn op zoek 

naar een senior communicatiestrateeg die per direct beschikbaar is voor minimaal 20 uur 

per week. 

 

De kerntaken zijn:  

1. het verder uitwerken van de communicatiestrategie;  

2. het operationaliseren van de communicatiestrategie;  

3. het uitbouwen van de contacten met de (politieke) pers.  

4. het inhoudelijk aansturen en coachen van het team van voorlichters; 

5. het coachen van de Kamerleden in persoptredens; 

 

De gevraagde ervaring en kwaliteiten zijn:   

 senior professional;  

 strategisch denker;  

 leidinggevende ervaring; 

 een teamplayer; 

 affiniteit met het gedachtegoed van de 50PLUS; 

 ruime ervaring met de politieke omgeving; 

 goede relaties met de (politieke) journalistiek; 

 het vermogen om alert in te spelen op actuele ontwikkelingen; 

 het vermogen om proactief te opereren;  

 een goed gevoel voor de huidige tijdgeest.  

 

Wij bieden   

 Functie van minimaal 20 uur met goede arbeidsvoorwaarden; 

 Het betreft vooralsnog een aanstelling voor bepaalde tijd;  

 Standplaats Den Haag; 

 Een inspirerend en gemotiveerd team in een dynamische werkomgeving; 

 Salaris afhankelijk van de ervaring en in overleg te bepalen.  

 

Voor informatie over de functie  



Kunt u contact opnemen met Luce Gelling, ambtelijk secretaris van de Tweede 

Kamerfractie (tel. 070-3185053). Schriftelijke reacties, bestaande uit een beknopte 

motivatiebrief en een CV in één pdf bestand ontvangen wij graag uiterlijk 8 februari 

2019. U kunt uw sollicitatie versturen aan Tweede Kamerfractie 50PLUS, t.a.v. Luce 

Gelling, mailadres l.gelling@tweedekamer.nl.   
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