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Vacature fractieondersteuner EenUtrecht (16-24 uur per week) 
 
 
EenUtrecht is een nieuw lokaal politiek platform dat sinds maart 2022 een zetel heeft in de Utrechtse 
gemeenteraad. Met een raadslid en twee fractiemedewerkers zijn we aan de slag om ons partijprogramma in 
de aankomende vier jaar te realiseren. Om ons team compleet te maken zoeken we een ondernemende 
fractieondersteuner die meewerkt aan het invullen van onze burgerpolitiek in het hart van de Utrechtse 
democratie. 
 
Ben jij op zoek naar een afwisselende baan en wil je met ons als nieuwe partij burgerpolitiek concretiseren?  
Je pakt een centrale rol in onze gemeenteraadsfractie en neemt ons organisatorisch, inhoudelijk en in de 
communicatie werk uit handen om optimaal onze doelen te bereiken. We zijn net begonnen en je krijgt alle 
ruimte om invulling te geven aan deze functie.  
 
Wat ga je doen? 
• Je bent aanspreekpunt voor de inwoners van Utrecht en hebt contact met onze leden en ambassadeurs. Je 

betrekt hen bij ons werk. 
• Je onderhoudt het netwerk van maatschappelijke organisaties en belanghebbenden.  
• Je doet onderzoek- en uitzoekwerk voor de zes verschillende raadscommissies. 
• Je regelt organisatorische en administratieve taken, zoals het: 

o voorbereiden van ons fractieoverleg en bewaken van lange termijn-doelstellingen en afspraken 
o ontwikkelen en bijhouden van een digitaal archief met informatie over inhoudelijke onderwerpen en 

bijbehorende contactpersonen  
o helpen bij het organiseren van bijeenkomsten van themagroepen, politieke cafés en werkbezoeken 
o het bijhouden van onze website en een intensief gebruik van onze socialemediakanalen om met de 

bewoners van Utrecht in contact te zijn en te blijven.  
 
Wie ben jij: 

• Je vindt Utrecht een geweldige stad en wil dat de gemeenteraad meer naar inwoners luistert en 
zeggenschap geeft, dat is namelijk de basis van ons gedachtengoed.  

• Je hebt een MBO+ of HBO werk- en denkniveau.  We denken niet in diploma’s maar in wat jij mee brengt 
in onze fractie.  

• Je bent toegankelijk en kunt overweg met een diversiteit aan mensen. Met hen communiceren, mondeling en 
schriftelijk, gaat je makkelijk af. 

• Je bent organisatorisch sterk, proactief, stressbesteding en kunt zelfstandig werken. 

• Je weet hoe om te gaan met vertrouwelijkheid en hebt interesse in de politiek. 

• Je kunt overweg met de gebruikelijke kantoorsoftware en leert makkelijk nieuwe systemen kennen. 
Heb je niet al deze kwaliteiten, geen probleem, het belangrijkste is: ben je gemotiveerd en leergierig?  
We laten ons graag door je verrassen!  
Ten slotte, we streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van ons team.  
 

Wie zijn wij?     
Wij, Gert, Wilma en Juriaan zijn het wiel van de Utrechtse burgerpolitiek aan het uitvinden. We hebben veel 
ervaring op allerlei gebieden die helpt om de komende 4 jaar onze positie te verstevigen. We staan dicht bij 
de bewoners van Utrecht en zullen hen zoveel mogelijk inschakelen om onze burgerpolitiek te bedrijven.  
We geven je alle ruimte om jouw ideeën in te brengen en uit te voeren. We delen graag onze kennis met je en 
kijken uit naar een intensieve samenwerking, ook met ons netwerk aan mensen die zin hebben burgerpolitiek op 
de kaart te zetten. 
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Wat zijn je werktijden en arbeidsvoorwaarden      
Er is een bureau voor je op onze fractiekamer in het stadhuis en je kunt jouw werk en werktijden gedurende de 
week in overleg zelf invullen. Je bent in ieder geval bij onze fractievergadering op maandagochtend 
aanwezig. Je krijgt een laptop en een telefoon. Er kan in drukke periodes van je worden gevraagd om ’s 
avonds of in het weekend te werken.  
 
Je krijgt een contract aangeboden voor minimaal 16 en maximaal 24 uur per werkweek; in loondienst bij de 
Stichting Fractieondersteuning EenUtrecht met een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO 
Gemeenten. De inschaling van de functie is op schaal 7, afhankelijk van je ervaring en inzetbaarheid. Het bruto 
maandsalaris is minimaal € 2.350 en maximaal € 3.301 (bij fulltime: 36 uur per werkweek). We beginnen met 
een dienstverband voor een jaar met de mogelijkheid tot een verlenging en uitzicht op uitbreiding van je uren.  
 
Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Wilma Duitscher op 0621207768 of 
wilma@eenutrecht.nl. Ben je ervan overtuigd dat jij bij ons het verschil gaat maken? Stuur dan een brief en CV 
naar wilma@eenutrecht.nl. Je hebt de tijd tot 15 juni om op deze functie te reageren.  
 
 
 
 
 


