
Bestuurslid Internationaal (15 +/- per week)  
  
Het bestuurslid Internationaal van PerspectieF weet de wegen binnen de Europese 
christelijke jongerenpolitiek, heeft als vertegenwoordiger van de lidorganisatie 
regelmatige contacten met het netwerk van ECPYouth tijdens conferenties en 
vergaderingen en probeert de verbinding te leggen tussen de leden van PerspectieF 
en wat er in de wereld speelt. Zo staat PerspectieF op de kaart van haar internationale 
netwerk en andersom.  
 

Als bestuurslid Internationaal:    
- stimuleer je het politieke debat rondom internationale vraagstukken binnen de 

organisatie en coördineer je de standpuntbepaling rondom die onderwerpen;  
- onderhoudt je namens PerspectieF de relatie met ECPYouth, internationale 

takken van andere PJO’s en de eurofractie van de ChristenUnie;  
o onder meer: 2x General Assembly van ECPYouth, regelmatig overleg 

met de internationale takken van andere PJO’s en een doorlopende 
samenwerking met de SGPJ;  

- organiseer je events en excursies rondom internationale thema’s;  
o verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de excursie naar 

Brussel, reis naar de summerschool van ECPYouth en mede-organisatie 
van de Nacht van Brussel; - stuur je het internationaal secretariaat aan; 

- werk je nauw samen met het bestuurslid Politiek, bij wie de ontwikkeling en de 
bewaking van het binnenlandse politiek inhoudelijke profiel in de portefeuille 
valt;  

- oefen je algemene bestuurstaken uit met de daarbij behorende samenwerking 
en verantwoordelijkheid.  

 

  

Wij zoeken iemand die:   
- christen is en affiniteit heeft met christelijk-sociale politiek en het ChristenUnie 

gedachtegoed;   
- lid is of wil worden van PerspectieF;  
- verstand heeft van Europese politiek; - interesse heeft in en/of kennis heeft van 

internationale vraagstukken en daar inhoudelijk met scherpte op kan reageren;  
- uitstekende kennis heeft van de Engelse taal in woord en geschift; 
- bereid is en de flexibiliteit heeft tot het regelmatig reizen naar en bijwonen van 

conferenties in het buitenland;  
- beschikt over interculturele sensitiviteit;  
- beschikt over vaardigheden op het gebied van communicatie, netwerken en 

lobby  
- anderen kan activeren, enthousiasmeren en aansturen. 


