
 
 

  

Vacature jongerenbestuurslid ChristenUnie Delft 
Wil jij jezelf politiek en bestuurlijk ontwikkelen? Het bestuur van de ChristenUnie 
Delft zoekt iemand voor de functie jongerenbestuurslid. Deze functie is speciaal voor 
mensen in de leeftijd 18-28 jaar die op een laagdrempelige manier bij de politiek in 
Delft betrokken willen zijn. Je draait mee in het bestuur van de lokale afdeling – die 
de doelstellingen van de ChristenUnie op lokaal niveau wil realiseren. Zo kun je in 

deze functie jouw bestuurlijke vaardigheden versterken.   

Wie zoeken we? 
• Je bent in de leeftijd van 18-28 jaar. 
• Je bent lid (of bijna lid) van ChristenUnie en/of PerspectieF en wilt bijdragen 

aan de doelen van de ChristenUnie in Delft. 
• Je wilt je bestuurlijk en politiek ontwikkelen. 

Wat wordt van je verwacht? 
• Je helpt mee de lokale afdeling van Delft te besturen. 
• Je woont de lokale bestuursvergaderingen bij en werkt mee aan onder 

andere het voorbereiden van de Algemene Leden Vergadering, het opstellen 
van jaarplannen en ondersteuning van de gemeenteraadsfractie. Je pakt 

verdere taken op als bestuurslid, in afstemming met de overige 
bestuursleden. 

• Je vormt en deelt je mening over verschillende kwesties, zowel bestuurlijk als 
politiek.  

• Je draagt bij aan verschillende promotieactiviteiten (via Facebook, twitter, 

site, nieuwsbrief). 
• Je hebt gemiddeld ongeveer 1,5 uur per week tijd voor deze taken. 

Wat voor taken kan je oppakken? 
• Meedenken over lokale thema’s 

• Campagneactiviteiten bedenken / uitvoeren 
• Opzetten van specifieke activiteiten (zoals projectgroepen of lezingen) of 

organiseren van acties 
• Brug zijn tussen lokaal bestuur ChristenUnie en PerspectieF Delft 

• In landelijke ChristenUnie participeren (bijvoorbeeld ledencongres/ 
werkgroepen) 

• Jongerenambassadeur worden 

• Onderzoeken opzetten en uitvoeren 
• Strategisch plan ontwikkelen voor de ChristenUnie in Delft 
• … eigen ideeën ontwikkelen  

 
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze vacature? Stuur dan een mail naar het 
bestuur. Of wil je solliciteren?  Stuur dan ook een mail, maar dan met een korte  
motivatie om jongerenbestuurslid te worden en vermelding van eventuele relevante 
ervaring voor 6 maart, naar bestuur@delft.christenunie.nl.  
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