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Beste JSA bestuur, 

Hierbij zou ik graag mijn interesse aangeven voor een plek in het komende jaar binnen het 

bestuur van de jongerenpartij ‘Jonge Socialisten’ van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. 

Ik zit in de laatste maand van mijn bacheloropleiding Politicologie aan de Universiteit van 

Amsterdam en ga na de zomer de Masterfase in bij Internationale Betrekkingen aan de 

Universiteit van Amsterdam. 

Tijdens mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan met het werken in zeer intens teamverband 

over serieuze bestuurszaken. Deze ervaring heb ik vooral opgedaan tijdens mijn bestuursjaar 

bij de studievereniging van Politicologie: ‘Machiavelli’. Hier heb ik in zeer intensief en nauw 

teamverband ruim een jaar lang samengewerkt om een zeer inhoudelijke studievereniging van 

meer dan 1000 leden draaiende te houden. Ik vervulde hierbij de functie van ‘Coördinator 

Politieke Activiteiten’, waarbij ik de 14-ledige commissie voor politieke activiteiten leidde. 

Hierbij heb zowel veel inhoudelijke kennis over bestuurszaken als praktische kennis 

opgedaan, zoals enthousiast, flexibel, actief maar ook zelfstandig werken. Voor deze 

activiteiten was het uiteraard erg belangrijk om voor zo veel mogelijk opkomst te zorgen, 

waardoor ik veel ervaring heb met het aansporen en motiveren van mensen. Naast het 

motiveren en enthousiasmeren van mensen voor evenementen, leerde ik hierbij contacten te 

leggen met instanties, studenten en organisaties en vooral om erg flexibel met verschillende 

dingen bezig te zijn. Tijdens dit bestuursjaar heb ik ook veel ervaring opgedaan met effectief 

en efficiënt vergaderen met zowel het bestuur onderling als met de commissie en met andere 

instanties zoals medewerkers van de UvA of politieke partij(leden). 

Daarnaast heb ik een grote passie voor schrijven, op alle soorten vlakken. Ik heb tijdens mijn 

studiejaren meegewerkt als redactielid bij het ledenblad van onze studievereniging. Hier 

schreef ik zowel interviews met bestuurs- of gemeenteraadsleden als korte opiniestukken of 

meer informele stukken over activiteiten van de studievereniging. Verder is schrijven ook een 

hobby van mij en heb ik korte verhalen en gedichten geschreven. 

Gezien mijn ervaring en interesses zou de functie voor politiek & campagne of politieke 

activiteiten mij het meest geschikt lijken en hier wil ik dan ook graag op solliciteren. In beide 

functies denk ik zeer mijn plek te kunnen vinden en zou ik mij graag voor de volle 100% in 

willen zetten! Als laatst heb ik veel affiniteit met zowel het prachtige Amsterdam als het 

linkse gedachtegoed van de PvdA. Met Amsterdamse roots en al jaren woonachtig in deze 

mooie stad, zou ik mij graag willen inzetten om deze plek een stukje socialer, linkser en 

daarmee mooier en leefbaarder te maken; voor iedereen.  

Kortom: ik zou zeer graag de kans krijgen om wellicht meer over mijzelf te vertellen en te 

laten zien waarom ik geschikt zou zijn voor een van deze plekken in het bestuur. Ik hoop iets 

van jullie te horen, 

Met vriendelijke groet, 

Eva Hillmann 


