
Agora zoekt parlementair assistent(e) 
Halftijdse functie voor onbepaalde duur 

Jij hebt een hart voor de stad en een hoofd vol met wetten. Je wil meehelpen om van 
Brussel een stad voor en door Brusselaars te maken! Je hebt rechten of politieke 
wetenschappen gestudeerd, misschien als parlementair assistent gewerkt, maar wil 
eigenlijk het democratisch systeem van binnenuit veranderen. Dan ben je bij Agora aan 
het juiste adres: wij zoeken een parlementair assistent. 

 

Beschrijving Agora 
Agora stelt een vorm van deliberatieve democratie voor door loting. We zetten een 
uitgelote Brusselse Burgerassemblee (BBA) op poten en geven deze wetgevende 
macht via een zetel in het parlement. Door een zetel te verkrijgen, ontvangt Agora de 
middelen om deze BBA te organiseren. Onze aanwezigheid in het parlement geeft 
politiek gewicht aan de beslissingen van de BBA. 

De beweging is horizontaal georganiseerd in 8 zelfsturende werkgroepen (WGT’s): 
assemblée, beweging, communicatie, parlement, externe relaties, financiën, juridisch, IT. 
Deze functie bevindt zich voornamelijk in de werkgroep ‘Parlement’. De "interWGT" -
momenten brengen alle leden van Agora samen. Elk lid is dus medeverantwoordelijk 
voor de Agora-beweging.   

 

Taakomschrijving 

Agora is op zoek naar een persoon die halftijds vanuit de WGT Parlement Agora’s 
volksvertegenwoordiger Pepijn Kennis ondersteunt om de politieke impact van de 
beslissingen van de BBA te maximaliseren.  

Een deel van dit werk is proactief: zelf teksten opstellen en voorstellen, mee interventies 
voorbereiden en uitwerken, politieke allianties zoeken voor elk van de voorstellen. 

Evengoed is er een reactiever deel. We antwoorden vanuit het mandaat van de BBA 
op voorstellen of ontwerpen van resoluties en ordonnanties en discussies in het 
parlement. 

  



Taken 

● Voorstellen van ordonnanties en resoluties opstellen op basis van de beslissingen 
van de BBA. Vanuit diezelfde basis ook politieke controle voorstellen 
(interpellaties, vragen) 

● Brusselse politieke actualiteit en andere informatie analyseren die direct of 
indirect gelinkt zijn aan de werken van de BBA (eerste cyclus: thema huisvesting) 

● Meehelpen aan het installeren van een permanente burgerassemblee in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en het opvolgen van burgerparticipatie en 
inclusieve besluitvorming 

● Interventies in het parlement (speeches, debatten, vragen, interpellaties) mee 
voorbereiden met de WGT Parlement 

● Ondersteuning van de beweging Agora: lid worden van Agora is een gevolg van 
deze aanstelling. Je rol is transversaal en je springt bij waar nodig. 

Profiel 

● Je onderschrijft de waarden, de missie en de visie van Agora 
● Je hebt een diploma politieke wetenschappen, rechten of gelijkwaardige kennis 

via andere studies of opgedane ervaring 
● Je hebt affiniteit met de Brusselse politiek 
● Bij voorkeur heb je ervaring in de (Brusselse) politiek, al dan niet als parlementair 

assistent 

Vaardigheden 

● Je bent vlot tweetalig (NL minstens C1, FR minstens B2)  
● Je bent georganiseerd, proactief en kan je eigen werk plannen 
● Politieke strategie kent voor jou geen geheimen 

Arbeidsvoorwaarden 

● Een halftijdse functie van onbepaalde duur die eventueel kan evolueren naar een 
voltijdse functie op termijn 

● Occasioneel avond- of weekendwerk (interWGT elke maand) 
● Salarispakket afgestemd op het mediaan salaris in Brussel met inachtname van 

relevante anciënniteit  
● Een reeks extralegale voordelen (maaltijdcheques, MIVB-abonnement, 

hospitalisatieverzekering) 
● Indiensttreding in september of oktober 2020 
● Je komt terecht in een jong en dynamisch team met 7 (halftijdse) werknemers 

en tientallen vrijwilligers 
● Je werkt vanuit onze kantoren op het Albertinaplein in Brussel en/of in het 

Brussels Parlement 

In haar team wil Agora de diversiteit van onze hoofdstad weerspiegelen. Agora 
ondersteunt daarom logisch kandidaturen met de meest uiteenlopende genders, 
etnische groepen en ‘validiteiten’ en maakt geen onderscheid in selectie op deze basis.  



Rekruteringspraktijk 

● Stuur je CV en sollicitatiebrief in PDF naar job@agora.brussels ten laatste op 28 
augustus om 23u59. 

● Gesprekken kunnen worden gehouden bij indiening van een kandidatuur. Ten 
laatste worden ze gehouden in de week van 7 september. Agora behoudt zich 
het recht om eerder iemand aan te werven als de kandidatuur erg overtuigend 
is. 

● Neem voor inhoudelijke vragen contact op met pepijn.kennis@agora.brussels 

 

 
 


