Vacature
Het bestuur van Hellingproef zoekt per direct twee:

Algemeen bestuursleden
Heb jij interesse in wetenschap, politiek en debat? En wil je bestuurlijke ervaring opdoen en je netwerk
vergroten? Dan is de functie van algemeen bestuurslid van Hellingproef iets voor jou!
Hellingproef is het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Hellingproef organiseert inhoudelijke
en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat. Denk aan politiek
diners, masterclasses, paneldiscussies en symposia. Daarnaast biedt Hellingproef een netwerk aan
studenten en starters die geïnteresseerd zijn in linkse politiek. Leden van Hellingproef gaan met
wetenschappers en experts in debat om een frisse blik te werpen op linkse politiek. Onze evenementen
zijn er om jonge mensen te inspireren, maar ook om hen een podium te geven om hun ideeën verder
vorm te geven. Waar het kan, bundelen we de krachten met bureau De Helling, DWARS en jong
wetenschappelijke bureaus van andere partijen.
De dagelijkse gang van zaken staat onder leiding van een enthousiast bestuur, dat momenteel bestaat
uit zes leden (een voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid PR & Communicatie en twee
algemeen bestuursleden). Op dit moment zijn wij op zoek naar twee algemeen bestuursleden en een
bestuurslid PR & Communicatie (zie de website voor de vacaturetekst van deze vacature). Als algemeen
bestuurslid ben je verantwoordelijk voor:
-

Het organiseren van verschillende evenementen over actuele onderwerpen
Het ondersteunen van het bestuur in verschillende organisatorische taken
Het leggen van verbinding tussen studenten, jonge wetenschappers en Hellingproef
Het uitbreiden van het netwerk van Hellingproef

Functie-eisen:
-

Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk)
Initiatiefrijk
Affiniteit met wetenschap, politiek en debat
Bereid om één dagdeel per week te besteden aan Hellingproef

Wat bieden wij:
-

Ervaring in een bestuursfunctie
Ervaring binnen het GroenLinks netwerk
Onderdeel uitmaken van een ambitieus en gedreven team
Een uitgebreid politiek en wetenschappelijk netwerk

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan voor 19 november jouw motivatiebrief en cv naar
hellingproef@groenlinks.nl. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 3 en 4 december. Voor
vragen kun je ons bereiken via hellingproef@groenlinks.nl.

