
Voorzitter 

 

Ben jij een aanpakker die graag het voortouw neemt en wil jij graag de 

HSP verder helpen als partij en organisatie? Als oudste lokaal linkse partij 

van Nederland willen wij nog lang blijven bestaan, dus zijn wij op zoek naar 

een nieuw bestuur die de verenging met de tijd mee kan laten groeien. 

Voel jij je geroepen, laat dan van je horen!  

 

Wij zoeken: 

 

● Houd van aanpakken en het initiatief nemen. 

● Ervaring met communicatie en sociaal vaardig. 

● Een teamplayer die grotendeels zelfstandig taken uit kan voeren zoals bijvoorbeeld de 

vergaderingen begeleiden en voorzitten. 

● Iemand die het leuk vind een verbindende factor te zijn tussen alle verschillende 

onderdelen van de vereniging.  

● Minstens 15 uur per maand beschikbaar. 

 

 

Wij bieden: 

 

● Een platte organisatie waarbij je veel vrijheid kunt verwachten om je eigen invulling te 

geven aan de functie 

● Een partij die zich middenin een transitie bevindt waarbij de focus ligt op; verjongen, 

verkleuren, vergenderen. 

● Een unieke kans om je te ontwikkelingen binnen een vereniging met veel verschillende 

soorten mensen die ieder weer hun eigen verhaal hebben. 

 

 

Ben je geïnteresseerd solliciteer dan voor 19 augustus door je sollicitatiebrief te verzenden aan 

secretariaat@haagsestadspartij.nl t.a.v de sollicitatiecommissie. De selectiegesprekken staan 

gepland op 26 augustus. Mocht deze datum echt niet mogelijk zijn dan wordt er uitgekeken naar 

een alternatieve datum. Voor vragen m.b.t. de vacatures kun je terecht bij de 

sollicitatiecommissie via secretariaat@haagsestadspartij.nl   
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Secretaris  

 

Als oudste lokaal linkse partij van Nederland willen wij nog lang blijven 

bestaan, dus zijn wij op zoek naar een nieuw bestuur voor de vereniging die 

de verenging met de tijd mee kan laten groeien. Voel jij je geroepen, laat 

dan van je horen!  

 

 

Wij zoeken iemand die: 

 

● Zelfstandig administratieve taken kan uitvoeren. 

● Heeft ervaring met het opzetten van een organisatiestructuur. 

● Is een teamspeler die op duidelijke wijze medebestuurders kan informeren. 

● Minstens 10 uur per maand beschikbaar 

 

Wij bieden: 

 

● Een platte organisatie waarbij je veel vrijheid kunt verwachten om je eigen invulling te 

geven aan de functie 

● Een partij die zich middenin een transitie bevindt waarbij de focus ligt op; verjongen, 

verkleuren, vergenderen. 

● Een unieke kans om je te ontwikkelingen binnen een vereniging met veel verschillende 

soorten mensen die ieder weer hun eigen verhaal hebben. 

 

Ben je geïnteresseerd solliciteer dan voor 19 augustus door je sollicitatiebrief te verzenden aan 

secretariaat@haagsestadspartij.nl t.a.v de sollicitatiecommissie. De selectiegesprekken staan 

gepland op 26 augustus. Mocht deze datum echt niet mogelijk zijn dan wordt er uitgekeken naar 

een alternatieve datum. Voor vragen m.b.t. de vacatures kun je terecht bij de 

sollicitatiecommissie via secretariaat@haagsestadspartij.nl   

 

mailto:secretariaat@haagsestadspartij.nl
mailto:secretariaat@haagsestadspartij.nl


Algemeen bestuurslid campagne en ledenwerving 

 

Heb jij een hart voor campagne voeren, is de campagnetijd jouw moment om te 

shinen? De Haagse Stadspartij is op zoek naar een bestuurslid die het 

campagnevoeren tot een hogere kunst wil brengen! Als oudste lokaal linkse partij van 

Nederland hopen wij nog lang te bestaan, dus zijn wij op zoek naar een nieuw bestuur die 

de verenging met de tijd mee kan laten groeien. Voel jij je geroepen, laat dan van je horen!  

 

 

Wij zoeken iemand  

● Met ervaring heeft in marketing en het liefst ook communicatie. 

● Een gedreven bestuurslid die makkelijk contact legt met nieuwe mensen en erop uit 

gaat. 

● Die op creatieve wijze zelfstandig een campagneplan kan maken en een 

campagneteam kan aansturen. 

● Die het leuk vind om op pad te gaan en mensen te enthousiasmeren voor onze partij. 

● Die minstens 10 uur per maand beschikbaar 

 

 

Wij bieden 

● Een platte organisatie waarbij je veel vrijheid kunt verwachten om je eigen invulling te 

geven aan de functie 

● Een partij die zich middenin een transitie bevindt waarbij de focus ligt op; verjongen, 

verkleuren, vergenderen. 

● Een unieke kans om je te ontwikkelingen binnen een vereniging met diverse soorten 

mensen die ieder weer een eigen verhaal hebben. 

 

Ben je geïnteresseerd solliciteer dan voor 19 augustus door je sollicitatiebrief te verzenden 

aan secretariaat@haagsestadspartij.nl t.a.v de sollicitatiecommissie. De selectiegesprekken 

staan gepland op 26 augustus. Mocht deze datum echt niet mogelijk zijn dan wordt er 

uitgekeken naar een alternatieve datum. Voor vragen m.b.t. de vacatures kun je terecht bij 

de sollicitatiecommissie via secretariaat@haagsestadspartij.nl   
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Algemeen bestuurslid activiteiten en community 

 

Maak jij altijd met iedereen een praatje? Zoek jij de verbinding in een groep 

diverse mensen? Als oudste lokaal linkse partij van Nederland willen wij 

nog lang blijven bestaan dus zijn wij op zoek naar een nieuw bestuur die de 

verenging met de tijd mee kan laten groeien. Voel jij je geroepen, laat dan 

van je horen!  

 

 

Wij zoeken iemand 

● Die met passie en creativiteit wil bouwen aan community binnen de vereniging. 

● Met ervaring met het organiseren van verschillende evenementen en activiteiten. 

● Met goede sociale vaardigheden en een brede interesse in verschillende soorten 

mensen. 

● Die in staat is groep vrijwilligers te begeleiden bij het organiseren van evenementen. 

● Die zelfstandig verschillende groepen kan aandrijven en bij elkaar brengen. 

● die minstens 15 uur per maand beschikbaar is 

 

Wij bieden 

● Een platte organisatie waarbij je veel vrijheid kunt verwachten om je eigen invulling te 

geven aan de functie 

● Een partij die zich middenin een transitie bevindt waarbij de focus ligt op; verjongen, 

verkleuren, vergenderen. 

● Een unieke kans om je te ontwikkelingen binnen een vereniging met diverse soorten 

mensen die ieder weer een eigen verhaal hebben. 

 

Ben je geïnteresseerd solliciteer dan voor 19 augustus door je sollicitatiebrief te verzenden aan 

secretariaat@haagsestadspartij.nl t.a.v de sollicitatiecommissie. De selectiegesprekken staan 

gepland op 26 augustus. Mocht deze datum echt niet mogelijk zijn dan wordt er uitgekeken naar 

een alternatieve datum. Voor vragen m.b.t. de vacatures kun je terecht bij de 

sollicitatiecommissie via secretariaat@haagsestadspartij.nl   
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