
Vacature: Campagnecoördinatoren 
GR2018 m/v 
D66 zoekt vijf campagnecoördinatoren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het 

gaat  om coördinatoren voor de campagnes in de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, 

Wijchen en Heumen. 

 Profiel campagnecoördinator 

Taken 
De coördinator heeft een centrale rol in de planning en logistiek van de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Hij/zij brengt de activiteiten in de gemeente in kaart, organiseert waar nodig 

ondersteuning en is de centrale actor in de campagne van de betreffende gemeente. De 

campagnecoördinator maakt samen met lokale lijststrekker, bestuurslid campagne & ledenwerving en 

penningmeester deel uit van het lokaal strategisch campagneteam De campagnecoördinator werkt onder 

verantwoordelijkheid van het Bestuurslid Campagne en voert de volgende werkzaamheden uit: 

• Deelnemen aan het lokaal strategieteam. 

• Mee-schrijven/opzetten en Uitvoeren van het lokaal campagneplan 

• Centraal aanspreekpunt betreffende gemeente 

• D66 zichtbaar aanwezig laten zijn, op straat, aan de deur en in de lokale sociale media 

• Aansturing en samenstellen operationeel campagneteam 

• Het coördineren van de organisatie van grote gezamenlijke acties 

• Het coördineren van de organisatie van belacties om nieuwe vrijwilligers te werven 

• Het coördineren van de opvang, ondersteuning en aansturing van vrijwilligers die actief willen worden 

• Het coördineren van de teams die verantwoordelijk zijn voor het canvassen en de nieuwe media 

• Zichtbaarheid geven aan de campagne via de (lokale) pers (zowel online als traditionele media) 

 

Wie zoeken wij? 

De campagnecoördinator is een doener en een regelaar die tussen nu en de Gemeenteraadsverkiezingen 

in maart 2018 beschikbaar is. Alle activiteiten (zoals straatacties en stadsgesprekken) vanaf april 2017 

vallen onder de regie van de campagnecoördinator. De verwachting is dat de inzet gemiddeld 1 a 2 



dagdelen per week bedraagt met een duidelijk zwaartepunt in de maand voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Veel campagne-activiteiten vinden plaats in het weekend en in de avonduren. 

Uiteraard draagt de partij, naar behoefte, zorg voor een deugdelijke opleiding van alle 

campagnecoördinatoren. 

De kandidaat: 

• Heeft bij voorkeur ervaring met werken in projectverband en het sturing geven aan een project 

• Is sociaal en kan op charismatische wijze leidinggeven aan een groep vrijwilligers 

• Is bekend met de organisatie van D66, netwerken en doelgroepen 

• Is bij voorkeur bekend met snelheid, impact en (advertentie)mogelijkheden van social media en 

traditionele media 

• Is betrouwbaar in het nakomen van afspraken en aanspreekbaar voor anderen 

• Is proactief, in staat zelfstandig te werken en beslissingen te nemen 

 

De kandidaat heeft bij sluiting van de vacature voldaan aan de contributieverplichting en is dan al minimaal 

een half jaar lid van de partij.  

Interesse? 

Meld je aan met een korte motivatie en CV bij campagne@d66rijkvannijmegen.nl. Vermeld duidelijk in 

welke gemeente je de verkiezingscampagne wil coördineren. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 22 mei 

2017. Selectiegesprekken vinden plaats in de week van 22 mei 2017 in de avond. Voor de gemeente 

Nijmegen is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar van 150,- euro per maand voor de maanden januari t/m 

maart 2018. 

Neem bij vragen of voor het maken van een (bel)afspraak voor een vrijblijvend gesprek contact op met Bas 

van Elsacker, bestuurslid Campagne & Ledenwerving Rijk van Nijmegen. Hij is bereikbaar via 

campagne@d66rijkvannijmegen.nl. 
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