KOM HET BESTUUR VAN LIBERAAL GROEN VERSTERKEN EN DE VVD VERDUURZAMEN (dec 2021)
We zoeken een secretaris en een algemeen bestuurslid

Liberaal Groen, het thematisch netwerk van de VVD dat een duurzame economische groei voor
staat, zoekt twee nieuwe bestuursleden: een nieuwe secretaris en een nieuw algemeen bestuurslid.
Over Liberaal Groen
Liberaal Groen is het thematisch netwerk binnen de VVD dat een duurzame economische groei voorstaat. Liberaal Groen bespreekt de hedendaagse uitdagingen op het gebied van milieu, energie, klimaat, water, natuur en voedsel. Op dit moment zijn we met 7 bestuursleden.
Liberalen, van binnen én van buiten de VVD, treffen elkaar om samen stappen te zetten in verduurzaming van politiek en beleid. Liberaal Groen is opgericht in 2008 en is sinds september 2016 een
thematisch netwerk binnen de VVD. Liberaal Groen heeft meer dan 1.000 leden.
Liberaal Groen is een zeer actief netwerk. We dragen bij aan verkiezingsprogramma’s, mogen mensen kandidaat stellen en we organiseren vaak gave events. Zo organiseerden we in november nog
een event over de eiwittransitie en hebben we een whitepaper gepubliceerd over CCS. Voor een
overzicht kijk hier.
Naar wie zijn we op zoek?
- Je herkent je in de standpunten van Liberaal Groen, zie www.liberaal-groen.nl/standpunten/.
- Je wilt je actief inzetten voor een duurzame VVD en op die manier ook een grotere groep leden
en kiezers aanspreken.
- Een ambitieuze professional met drive voor politiek en duurzaamheid. Je bent lid van de VVD en
van het thematisch netwerk Liberaal Groen.
- Je kunt zelfstandig werken, hebt veel energie en stelt de juiste prioriteiten.
- Gemiddeld steken bestuursleden een halve dag per week in Liberaal Groen, soms meer. Het is
belangrijk dat je voldoende tijd vrij kan maken om je bestuurstaken goed en professioneel in te
vullen.
- We overleggen wekelijks via een conference calls, en we streven naar maandelijkse activiteiten.
- Specifiek voor de secretaris en het algemene bestuurslid:
o Secretaris: nauwgezet, goede schrijfvaardigheid, beheert mailbox Liberaal Groen. Maar
vooral: vanuit bestuur gewoon bijdragen aan de duurzame doelen van Liberaal Groen.
o Algemeen bestuurslid: we hebben voorkeur voor een kandidaat met politieke ervaring/
Iemand die politiek actief is of is geweest in een gekozen functie voor de partij.
Wat we te bieden hebben?
- De kans om één van de belangrijkste onderwerpen voor de partij en voor ons land te helpen
vormgeven en te promoten richting leden en kiezers.
- Samenwerken met, leren van en bijdragen aan Liberaal Groen, zowel binnen als buiten de VVD;
zo kunnen we invloed uitoefenen op overheid en samenleving.
- Actief deelnemen aan overleg met VVD-politici en -bestuurders op het gebied van duurzaamheid.
- Uitbreiding van je netwerk en ervaring.
- In goed overleg zullen we in het bestuur de exacte de taakverdeling met elkaar vaststellen. Het
bestuur van Liberaal Groen werkt coöperatief en is gericht op gezamenlijk resultaten boeken.
- Het betreft een vrijwillige en onbetaalde functie.
Interesse?
Wil je meer weten? Neem contact op met Wouter Verduyn (secretaris@liberaalgroen.vvd.nl, 06 455
64 617) of Bram Cool (bram.cool@iese.et, voorzitter, 06 19 78 17 27). Bij interesse graag je motivatie
en (relevante) CV mailen naar secretaris@liberaalgroen.vvd.nl.

