
 

 

 

 

 

 

 

Do you feel passionate about Maastricht and are you 

looking for practical experiences in the political field?  
 

We at M:OED (Maastricht: Open Honest Democratic) love this city and that is why we as a young 

political party, want to bring some fresh air to the political landscape of Maastricht. We are a 

diverse group of future-oriented people of all ages. We love a good debate, have thought-

provoking ideas, and strive for a more sustainable and honest approach in politics. 

 

Do you feel the same and are looking for a new challenge in an unique 

environment? Join the team! 

 

We want to share our enthusiasm and experience with you to work together on the Maastricht of 

tomorrow, beginning by entering the municipal council in the 2022 elections!  

 

To do so we are looking for candidates for the following positions: 

 

 A Graphic Designer specialised in print work to: 

- Further develop the house style of M:OED 

- Design flyers, posters and other promotion material  

- Together with the team develop templates for a professional creation of content 

 

 A Videographer to: 

- Create campaign- and other promotion videos about what we stand for as a party and about 

our candidates on the election list 

- Create explanatory videos on the political system in Maastricht together with the Media 

team and a possible animator 

 

 A Front-end Developer to: 

- Further develop and administrate our website  

- Support the rest of the team with our technical infrastructure 

- Experiment with and support the development of new digital tools 

 

 An Animator to: 
- Develop animation gimmicks for our campaign 



 

- Create explanatory videos on the political system in Maastricht together with the Media 

team and videographer  

 

 

What do you need to bring to the table? 

- (Flexible) availability of 5-10 hours p. week (expected higher workload between December and 

March) 

- Team spirit  

- An interest in (local) politics 

- Willingness to learn, share your ideas and support society 

- Available in (or nearby) Maastricht between approximately June 2021 and June 2022 

- A curious creative mindset with expertise in the domain  

 

What do we offer: 

As a political party (Association) we can offer an internship or voluntary position, with the following 

features:  

- Social and professional diverse network full of motivated people living in Maastricht 

- A safe and supportive working environment with the freedom to let your creativity flow 

- Plenty of learning opportunities to develop your skills and knowledge regarding editing, (local) 

politics and communication.  

 

Interested?  
If you are interested in one or multiple positions, please send your CV and motivation to 

welkom@stemvoormoed.nl. The deadline for application is 25th of July.   

 

Questions? 
If you have any questions, please do not hesitate to call or WhatsApp us (Thomas) at +31 6182 50 510 or 

reach out via mail at welkom@stemvoormoed.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:welkom@stemvoormoed.nl
mailto:welkom@stemvoormoed.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

Deel je onze passie voor Maastricht en wil je graag 

praktijkervaring opdoen in de politiek?  
 

Wij houden van deze stad en daarom willen wij van M:OED (Maastricht: Open Eerlijk Democratisch) 

als jonge politieke partij een frisse wind door de gemeentepolitiek van Maastricht laten waaien.  

We vormen een diverse groep toekomstgerichte mensen van alle leeftijdsgroepen.  

 

We houden van een goed debat, hebben vernieuwende ideeën over hoe zaken beter aangepakt 

kunnen worden en streven naar een duurzamere en eerlijkere houding binnen de politiek. 

 

Denk je hier hetzelfde over en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen 

een unieke omgeving? Sluit je bij ons aan! 

 

We delen graag ons enthousiasme en onze ervaring met jou om samen te werken aan het 

Maastricht van morgen, om te beginnen met het binnenhalen van zetels in de gemeenteraad in de 

verkiezingen van 2022! 

 

Hiervoor zijn we op zoek naar kandidaten voor de volgende functies: 

 

 Ontwerper 

- Doorontwikkelen van de huisstijl van M:OED 

- Ontwerpen van flyers, posters en ander promotiemateriaal 

- Ontwikkelen van templates voor professionele content samen met het team  

 

 Videograaf 

- Creëeren van campagne en andere promotievideo’s over onze kandidaten op de 

verkiezingslijst en waar we als partij voor staan   

- Maken van video’s waarin het politieke systeem van Maastricht wordt uitgelegd samen met 

het media team en de animator.  

 

 Front-end Developer 
- Doorontwikkelen en beheren van onze website 

- Ondersteunen van het team met de technische infrastructuur  

- Experimenteren en ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe digitale tools  



 

 Animator  

- Ontwikkelen van animatie video’s voor de toekomst van Maastricht  

- Maken van video’s waarin het politieke systeem van Maastricht wordt uitgelegd samen met 

het media team en de videograaf 

 

Wat breng jij mee? 
- (Flexibele) beschikbaarheid van 5-10 uur per week (en afhankelijk van de tijd van het jaar in 

verband met campagnetijd) 

- Team spirit 

- Interesse in (lokale) politiek 

- Bereidheid om te leren en je ideeën en kennis te delen om de maatschappij verder te 

helpen 

- Goede communicatieve vaardigheden 

- Je bent beschikbaar in (omgeving) Maastricht tussen juni 2021 en juni 2022 

- Een nieuwsgierige creatieve geest met expertise in het domein  

 

Wat bieden wij jou? 

Als politieke partij (vereniging) kunnen wij je een stage of vrijwilligersfunctie aanbieden, met daarbij: 

- Een sociaal en professioneel divers netwerk vol enthousiaste gemotiveerde mensen 

- Een veilige werkomgeving met de steun om in alle vrijheid je creativiteit te laten stromen 

- Volop leermogelijkheden om je vaardigheden en kennis te ontwikkelen op het gebied van 

editen, (lokale) politiek en communicatie.  

 

Enthousiast geworden? 

Als je geïnteresseerd bent in 1 van de functies of misschien zelfs een combinatie van functies, stuur je 

CV en motivatie naar welkom@stemvoormoed.nl. De deadline voor sollicitatie is 25 juli.   

  

Vragen? 

Heb je nog vragen, aarzel niet en bel of whatsapp naar Thomas +31 6 182 50510 of stuur een e-mail 

naar welkom@stemvoormoed.nl. 
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