JONGRES
VACATURES
Let op: het gaat om vrijwilligerswerk

JongRES Oost
Voordat we verder gaan stellen wij ons eerst even voor. Wij zijn JongRES. Dé organisatie die de
mening van jongeren vertegenwoordigd als het gaat om de energietransitie in onze gemeenten.
Wij doen dit via de Regionale Energie Strategieën (RES). In de RES zijn doelen voor het opwekken
van wind en zon in onze gemeenten bepaald. Nu moeten de projecten worden gerealiseerd.
Onze missie is om het geluid van jongeren te laten horen. We zijn het eerste aanspreekpunt
voor onze generatie voor de energietransitie. We werken samen met jongerengroepen en
organisaties, zodat we gehoord worden en onze duurzame toekomst wordt veiliggesteld.
JongRES Oost is verdeeld in acht regio's. Hieronder lees meer over elke regio.

West-Overijssel

De regio West-Overijssel bestaat uit de gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen,
Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
Onze vertegenwoordiger heeft een plek in de Maatschappelijke Adviesgroep van de RES.
Samen met organisaties als Natuur en Milieu Overijssel, LTO en Stichting Beon laten we hier
onze stem horen. Het kernteam bestaat uit vier actieve leden en is bezig met het opzetten van
een jongerenpanel voor deze regio. Zij komen maandelijks bijeen. Er wordt dan vergaderd en
borrel gedronken of hapje gegeten.

Twente
De regio Twente bestaat uit de gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen,
Twenterand en Wierden. Onze vertegenwoordiger heeft nauw contact met de regio en er wordt
geparticipeerd in de Meedenktank en het Twentse Energieforum. Daarnaast werken ze aan de
samenwerking met Twente Ondersteboven. JongRES Twente bestaat uit ongeveer vijf jongeren.
Er wordt tweewekelijks digitaal vergaderd en af en toe fysiek.

Cleantech
De Cleantech regio bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem,
Voorst en Zutphen. Onze jongerenvertegenwoordiger Jurjen is een vertegenwoordiger van het
eerste uur. Samen met de regio kijkt hij hoe hij jongeren kan betrekken in de energietransitie.
Dit doet hij samen met een aantal studenten van het Saxion. Van stads tot platteland, je vindt
het allemaal in de Cleantech regio. Er wordt dus ook heel verschillend nagedacht over de
energietransitie. Goed om deze meningen op te halen en zorgen dat hier naar geluisterd wordt.
Help je mee?

Achterhoek
De Achterhoek bestaat uit de gemeente: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk. Volgens onze
jongerenvertegenwoordiger Thijs; de mooiste regio van Nederland! Thijs is het afgelopen jaar
actief geweest in de stuurgroep van de RES. Zo heeft hij het voorwoord van de RES 1.0 mogen
schrijven en heeft hij regelmatig een filmpje opgenomen. In de Achterhoek heeft een groep van
50 jongeren aangegeven interesse te hebben in JongRES Achterhoek, deze groep moet
geactiveerd worden.

Foodvalley

De regio Foodvalley bestaat uit de gemeenten: Veenendaal, Wageningen, Nijkerk, Ede, Rhenen,
Scherpenzeel, Renswoude, Barneveld en De Stichtse Rijnlanden. Onze jongerenvertegenwoordiger
Henry zit aan tafel in de stuurgroep en denkt mee met het burgerpanel. Op dit moment wordt een
kernteam gevormd, om nog meer jongeren bij JongRES Foodvalley te betrekken.

Rivierenland
De regio Rivierenland bestaat uit de gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel,
West-Betuwe, West, Maas en Waal en Zaltbommel. Samen met de regio werken we aan het
betrekken van meer jongeren binnen de RES. Dit doen we nu met twee jongeren en dat willen we
graag uitbreiden. Zo hebben we alle dorps- en jongerenraden benaderd.

Noord-Veluwe
De regio Noord-Veluwe bestaat uit de gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet,
Oldebroek en Putten. Een regio met veel natuur en dat heeft impact op de energietransitie.
Onze jongerenvertegenwoordiger Michiel zit in de stuurgroep van de RES en is op zoek naar
jongeren die zin hebben om met hem JongRES Noord-Veluwe meer op de kaart te zetten.

Arnhem - Nijmegen
De regio Arnhem-Nijmegen bestaat uit de gemeenten: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen,
Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. JongRES werkt hier actief mee in de regio en zit in
de stuurgroep. JongRES Arnhem-Nijmegen heeft een kernteam van zes young professionals en
studenten, die allemaal een steentje bijdragen. Ze zijn nog op zoek naar een nieuwe
jongerenvertegenwoordiger.

vacature

Coördinator gewest Oost
4 - 6 uur per week
Wil jij je in je vrije tijd een steentje bijdragen aan een duurzame toekomst? Dat kan! Zet je in als
coördinator Oost bij JongRES. Als coördinator Oost ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en
ondersteuning van lokale JongRES-vertegenwoordigers in Gelderland en Overijssel. Je hebt contact
met organisaties als Provincie, Waterschappen en Natuurorganisaties. Dit doe je niet alleen maar in
een team van nog drie enthousiaste jongeren. Vind jij het leuk om je netwerk in de energietransitie
uit te breiden en verder te bouwen aan JongRES in Oost-Nederland? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
Als coördinator werk je samen met je team aan de organisatie JongRES in Oost-Nederland. Samen zorgen jullie
ervoor dat de jongerenvertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen als het gaat om duurzame energie en
de energietransitie. Hoe doe je dat?
Je coacht en begeleidt vertegenwoordigers bij hun activiteiten in de RES-regio's en houdt zicht op
de voortgang van hun proces.
Je onderhoudt contact met organisaties als de Provincie Gelderland en Overijssel, Waterschappen,
Natuurorganisaties en kijkt waar kansen liggen voor samenwerkingen.
Je helpt mee om de JongRES vertegenwoordigers aan te nemen en bekendheid te creëren van
JongRES Nederland in jouw werkgebied.
Je bouwt samen met team Oost aan de organisatie van JongRES Nederland in Gelderland en
Overijssel. Denk hierbij aan activiteiten organiseren en bovenregionale samenwerkingen opzetten.
Je bent de schakel tussen JongRES Nederland en de vertegenwoordigers in de regio.
Dit doe je door deel te nemen aan de Stuurgroep van JongRES Nederland.

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!
Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld.
Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later.
Je ontwikkelt jezelf tot een expert door ons trainingsaanbod.
Je leert leidinggeven aan een organisatie.
Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment!

Contact
Dus zie jij het zitten om samen met een leuke club jonge mensen te werken aan een duurzamere
toekomst? Solliciteer! Stuur voor 1 april jouw cv en motivatie naar oost@jongresnederland.nl. De
sollicitatiegesprekken vinden online plaats op dinsdag 5 april en woensdag 6 april tussen 19:00 - 21:00.
Nieuwsgierig? Maar heb je nog een aantal vragen? Meld je dan aan voor de online kennismakingsborrel
van JongRES Oost. Deze is op 23 maart van 19:30 tot 20:30.

vacature

Vertegenwoordiger
4 uur per week
Als vertegenwoordiger ken je het politieke bestuurlijke spel en vindt het leuk. Je bent
bekend met de RES en gaat geen discussie uit de weg. Je kunt je eigen mening op zij zetten
om het geluid van de jongeren te laten horen.

Wat ga je doen?
Je neemt deel aan de vergaderingen over de RES. Dit is gemiddeld 1x per twee maanden
(stuurgroep/ stakeholdersoverleg) en je bent het aanspreekpunt voor de regio
Je stuurt het kernteam aan en delegeert taken
Je vergadert elke twee weken met je kernteam
Je vergadert maandelijks met de andere vertegenwoordigers uit de regio

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!
Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld
Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later
Je ontwikkelt jezelf tot echte ambassadeur én expert door ons trainingsaanbod
Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment

Contact
Dus zie jij het zitten om samen met een leuke club jonge mensen te werken aan een duurzamere
toekomst? Solliciteer! Stuur je cv en motivatie naar oost@jongresnederland.nl. Heb je nog vragen?
Deze kun je naar hetzelfde mailadres sturen.

vacature

Intern
2-4 uur per week
Jij bent georganiseerd en gestructureerd. Perfect voor de functie intern. Je vindt het leuk om
de vertegenwoordiger te helpen waar nodig. Je bent praktisch en haalt energie uit het
organiseren van interne activiteiten of taken.

Wat ga je doen?
Email beheren
Interne vergaderingen organiseren en voorbereiden met je teamleden
Ondersteunen van de vertegenwoordiger
Je vergadert elke twee weken met je kernteam

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!
Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld
Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later
Je ontwikkelt jezelf tot echte ambassadeur én expert door ons trainingsaanbod
Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment

Contact
Dus zie jij het zitten om samen met een leuke club jonge mensen te werken aan een duurzamere
toekomst? Solliciteer! Stuur je cv en motivatie naar oost@jongresnederland.nl. Heb je nog vragen?
Deze kun je naar hetzelfde mailadres sturen.

vacature

Manager public relations
2-4 uur per week
Je vindt het leuk om nieuwe contacten op te doen en gaat graag met professionele partijen
in gesprek om te kijken of je wat voor elkaar kunt betekenen. Vind jij het daarnaast ook
leuk om te lobbyen bij bijvoorbeeld gemeenteraden? Dan kom je helemaal tot je recht in de
functie manager public relations.

Wat ga je doen?
Je houdt contact met bestaande relaties van JongRES in jouw regio
Je zoekt contact met nieuwe organisaties die interessant zijn voor JongRES
Je maakt afspraken over een eventuele samenwerking en regelt dit met het kernteam
Je vergadert elke twee weken met je kernteam
Lobbyen bij bijvoorbeeld gemeenteraden

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!
Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld
Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later
Je ontwikkelt jezelf tot echte ambassadeur én expert door ons trainingsaanbod
Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment

Contact
Dus zie jij het zitten om samen met een leuke club jonge mensen te werken aan een duurzamere
toekomst? Solliciteer! Stuur je cv en motivatie naar oost@jongresnederland.nl. Heb je nog vragen?
Deze kun je naar hetzelfde mailadres sturen.

vacature

Eventmanager
2-4 uur per week
Als eventmanager ben je proactief en vind je het leuk om activiteiten voor JongRES te
organiseren voor onze achterban en nieuwe achterban. Je bruist van ideeën en bent goed in
plannen. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met het kernteam.

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor JongRES.
Denk hierbij aan een inhoudelijke activiteit of kennismakingsborrels
Je bedenkt samen met het kernteam activiteiten of kijkt waar je kunt aansluiten
Je hebt de leiding over het organiseren van de activiteiten in je kernteam
Je vergadert elke twee weken met je kernteam

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!
Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld
Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later
Je ontwikkelt jezelf tot echte ambassadeur én expert door ons trainingsaanbod
Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment

Contact
Dus zie jij het zitten om samen met een leuke club jonge mensen te werken aan een duurzamere
toekomst? Solliciteer! Stuur je cv en motivatie naar oost@jongresnederland.nl. Heb je nog vragen?
Deze kun je naar hetzelfde mailadres sturen.

vacature

Community manager
2-4 uur per week
Je bent de aanjager voor de jongerenbeweging! Je weet jongeren te enthousiasmeren en
bent sociaal. Je staat midden tussen de jongeren en hebt goede contacten in jouw omgeving.
Hierdoor kun je jongeren werven en betrekken bij de jongerenbeweging.

Wat ga je doen?
Je hebt de leiding over de jongerenorganisaties
Je bedenkt ideeën om nog meer jongeren actief te laten worden bij JongRES en voert dit
uit met het kernteam
Je legt samen met de Manager public relations contact met andere jongerenorganisaties
Je vergadert elke twee weken met je kernteam

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!
Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld
Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later
Je ontwikkelt jezelf tot echte ambassadeur én expert door ons trainingsaanbod
Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment

Contact
Dus zie jij het zitten om samen met een leuke club jonge mensen te werken aan een duurzamere
toekomst? Solliciteer! Stuur je cv en motivatie naar oost@jongresnederland.nl. Heb je nog vragen?
Deze kun je naar hetzelfde mailadres sturen.

vacature

Inhoudelijke expert
2-4 uur per week
Als inhoudelijke expert heb je kennis van wind- en zonne-energie. Je vindt het leuk om deze
kennis in te zetten voor JongRES. Je deelt jouw kennis met anderen. Je weet wat de RES is of
vind het leuk om je erin te verdiepen.

Wat ga je doen?
Begeleiden en schrijven van schriftelijke reacties op RES-documenten
Inhoudelijke bijdrage leveren bij events
Inhoudelijke voorbereiding voor het regionale stakeholders/ stuurgroep overleg
Je vergadert elke twee weken met je kernteam

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!
Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld
Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later
Je ontwikkelt jezelf tot echte ambassadeur én expert door ons trainingsaanbod
Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment

Contact
Dus zie jij het zitten om samen met een leuke club jonge mensen te werken aan een duurzamere
toekomst? Solliciteer! Stuur je cv en motivatie naar oost@jongresnederland.nl. Heb je nog vragen?
Deze kun je naar hetzelfde mailadres sturen.

vacature

Grafisch en social media expert
2-4 uur per week
Als grafisch en social media expert ben je creatief en vindt het leuk om actief te zijn op
social media. Met weinig middelen kun je leuke flyers en posts maken voor de social media
van JongRES. Daarnaast weet jij precies hoe je jongeren kan bereiken.

Wat ga je doen?
Grafische vormgeving voor flyers, posters en video's
Contentkalender maken, beheren en uitvoeren
Social media posts verzinnen
Google ads campagne draaien
Je vergadert elke twee weken met je kernteam

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!
Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld
Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later
Je ontwikkelt jezelf tot echte ambassadeur én expert door ons trainingsaanbod
Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment

Contact
Dus zie jij het zitten om samen met een leuke club jonge mensen te werken aan een duurzamere
toekomst? Solliciteer! Stuur je cv en motivatie naar oost@jongresnederland.nl. Heb je nog vragen?
Deze kun je naar hetzelfde mailadres sturen.

vacature

Lid algemeen
2-4 uur per week
Als algemeen lid vind je het leuk om je in te zetten voor JongRES. Je bent behulpzaam
en ziet waar je kunt bijspringen.

Wat ga je doen?
Je ondersteunt één of meerdere leden van het kernteam met zijn of haar taken
Je vergadert elke twee weken met je kernteam

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!
Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld
Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later
Je ontwikkelt jezelf tot echte ambassadeur én expert door ons trainingsaanbod
Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment

Contact
Dus zie jij het zitten om samen met een leuke club jonge mensen te werken aan een duurzamere
toekomst? Solliciteer! Stuur je cv en motivatie naar oost@jongresnederland.nl. Heb je nog vragen?
Deze kun je naar hetzelfde mailadres sturen.

