VACATURE
De fractie Identiteit en Democratie (ID) bundelt de krachten van 10 partijen in het Europees Parlement die -tegen de stroom
van de EU in- de waarden, de identiteit, de welvaart, de slagkracht en de grenzen van Europa terug willen versterken. In
de fractie ID werkt Vlaams Belang onder andere met de Italaanse Lega, het Franse Rassemblement National, de Duitse
AfD en de Oostenrijkse FPÖ samen.
De delegatie van het Vlaams Belang bestaat uit de Europese parlementsleden Gerolf Annemans, Filip De Man en Tom
Vandendriessche. Voor de ondersteuning van zijn activiteiten zoekt de delegatie van het Vlaams Belang in de ID-fractie,
een voltijdse:

JUNIOR PARLEMENTAIR MEDEWERKER SOCIALE
EN ECONOMISCHE ZAKEN (M/V)
Je functie
•
•
•
•
•
•
•
•

Je ondersteunt de delegatie van het Vlaams Belang in het Europees Parlement en je werkt nauw samen met je collega’s binnen de ID-fractie.
Dit is een veelzijdige functie waarbij je inhoudelijk werk, communicatie en praktische ondersteuning combineert.
Je volgt de werkzaamheden in diverse commissies mee op.
Je verzamelt informatie, voert onderzoek uit en adviseert omtrent parlementaire initiatieven.
Je ontwikkelt conceptteksten, amendementen, voorstellen en studies.
Je bereidt mondelinge interventies voor, stelt toespraken en persberichten op en beantwoordt vragen van belanghebbenden.
Je onderhoudt goede relaties binnen en buiten de ID-fractie en je bouwt een netwerk op in een internationale omgeving.
Je ontzorgt de parlementsleden en collega’s door praktische ondersteuning op het vlak van agendabeheer en het
organiseren van conferenties, debatten en andere evenementen.

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je behaalde een universitair diploma of beschikt over een gelijkwaardig denk- en werkniveau. Werkervaring is
niet vereist. Laatstejaarsstudenten mogen solliciteren.
Je hebt een brede interesse en je bent bereid om je in de EU-instituties en de domeinen van de jouw toegewezen
commissies in te werken.
Je bent analytisch, kritisch, je denkt in alternatieven en je wilt de kans om je snel te ontplooien met beide handen
grijpen.
Je bent goed georganiseerd en kunt op meerdere sporen tegelijkertijd werken.
Je legt makkelijk relaties en je kunt ook goed zelfstandig werken.
Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk en je kunt vlot werken met de Office-programma’s.
Naast een perfecte beheersing van het Nederlands heb je grondige kennis (B1) van minstens 1 andere taal waar
Frans, Engels, Duits of Italiaans er één van is. Je bent bereid om in de volgende jaren 2 bijkomende andere talen
op B1-niveau te beheersen.
Je werkt voornamelijk vanuit Brussel, maar bent regelmatig ook in het buitenland voor je werk.
Je hebt geen 9 to 5-mentaliteit en je bent bereid om je occasioneel ook buiten de werkuren in te zetten wanneer
de politieke omstandigheden of de actualiteit dat vereisen.
Je bent loyaal aan het Vlaams Belang en je wilt meebouwen aan een vrij, welvarend en sociaal Vlaanderen en
Europa met aandacht voor onze eigen mensen.

Ons aanbod
•
•
•
•

Een contract van onbepaalde duur
Werken in een zeer uitdagende, leerrijke en internationale omgeving
Een marktconforme verloning en doorgroeimogelijkheden, aangevuld met aantrekkelijke extralegale voordelen
(hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, …).
Een gevarieerde en inhoudelijke job waar je de polsslag van de actualiteit voelt en mee vorm geeft aan de toekomst.

Stuur je CV en motivatiebrief naar europa@vlaamsbelang.org. Wij nemen snel contact op.

