PROVINCIALE CHRISTENUNIE FRYSLÂN
De Provinciale Staten van de Provinsje Fryslân en It Wetterskip zijn belangrijke
bestuursorganen. Hier worden beslissingen genomen, die van groot belang zijn voor de
inwoners van Fryslân.
Momenteel is de ChristenUnie met drie personen in de Provinciale Staten en twee personen in
It Wetterskip vertegenwoordigd. Woensdag 20 maart 2019 staan voor beide bestuursorganen
verkiezingen gepland.
Voor de samenstelling van een goed team voor de fractie van de ChristenUnie in de Staten
van de Provinsje Fryslân en voor het Algemeen Bestuur van It Wetterskip is het bestuur op
zoek naar
KANDIDATEN (m/v)
die belangstelling hebben voor een plaats op de kandidatenlijst(en) voor de Provinciale Staten
en/of It Wetterskip.
Wij zoeken personen die:
- praktiserend christen zijn;
- kennis van of affiniteit hebben met één of meer aspecten van het politieke bestuur;
- in staat zijn politieke doelen na te streven en te realiseren;
- sterk zijn in het voeren van discussies en lef hebben om standpunten te verdedigen en waar
nodig te wijzigen;
- achter het programma van de Provinciale ChristenUnie staan en in staat zijn dat
programma met de fractieleden als team te realiseren;
- beschikken over sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als
mondeling;
- lid zijn van de ChristenUnie of bereid zijn lid te worden;
Het passief beheersen van de Friese taal is een vereiste, het actief beheersen van de Friese taal
is een pré.
Een uitgebreide profielschets, waarbij het voorgaande als aanvulling dient, vindt u in het
Handboek Verkiezingen PSWS 2019. De profielschetsen zijn tevens als bijlage aan de mail
toegevoegd.
Als u belangstelling heeft voor een plaats op de kandidatenlijst, kunt u, bij voorkeur vóór 18
juni 2018, dit per e-mail kenbaar maken via secr.pu.cu.fryslan@gmail.com.
Heeft u inhoudelijke vragen, dan kunt u dit via bovenstaand e-mailadres kenbaar maken. De
selectiecommissie zal dan contact met u opnemen.

