
 

 

Parttime Commissaris Public affairs Nederland (8 uur per week) 

 

Als Commissaris bij de Jong RES ben jij vanaf 1 mei 2022 de stem van de nationale commissie naar partners, 

stakeholders en de media. Jij ademt duurzaamheid en hebt de intrinsieke drive om meer te weten te komen over 

groen, zonnepanelen & windoplossingen. Als Jong RES commissaris ben jij een belangrijke schakel tussen 

verschillende stakeholders, mediabedrijven en de missie/visie van Jong RES. Jij weet waar je op moet letten en 

hoe bepaalde berichten strategisch verwoord moeten worden. 

 

Wij zijn op zoek naar jou als je je onderscheidt in organisatorisch en zelfstandig werken. En een passie hebt voor 

duurzaamheid, de energietransitie en de betrokkenheid van jongeren bij deze onderwerpen 

 

Daarnaast is het fijn als de volgende punten op jou slaan. 

- Je vindt dat jongeren mee mogen en moeten praten over hun toekomstige energievoorziening 

- Je hebt affiniteit met het inschakelen van media bedrijven en weet hoe je verhalen moet verspreiden 

- Je weet waar politieke gevoeligheden liggen, en bent niet bang om politiek beladen dossiers 

bespreekbaar te maken. 

- Je weet hoe je strategisch verschillende stakeholders kan inzetten 

- Je bent gemiddeld 8 uur per week beschikbaar voor een periode van ongeveer 12 maanden. 

 

Als Commissaris ben jij onderdeel van de Nationale Commissie, in jouw functie als Nationaal Commissaris Public 

Affairs werk je nauw samen met de commissaris Communicatie. 

 

Ben jij onze man/vrouw die de stem van Jong RES’sers vertaald naar externe partijen en makkelijk 

verbinding maakt met externe partijen? Dan belonen wij jou graag met het volgende: 

 

- Een team van duurzame enthousiastelingen 

- Een volledig netwerk van gemeentes, provincies en andere overheden  

- Volledige onkostenvergoeding om jouw werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren 

- Beschikbaar budget om jouw nieuwe plannen uit te voeren 

- Een fantastische duurzame aanvulling op jouw cv 

 

Let op: bovenstaande vacature behelst een vrijwilligersfunctie waar ongeveer 8 uur per week mee gemoeid gaat. 

Je kunt zelf inplannen hoeveel tijd je besteed en wanneer je dit doet. 

 

Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur dan zo snel mogelijk, en uiterlijk 30 juni jouw cv en motivatiebrief naar 

secretaris@jongresnederland.nl of bel voor meer informatie naar 06-45947501 (bestuurslid Max Keuzenkamp). 

 

Wij geloven in snelle procedures, na jouw sollicitatie heb jij maximaal 1 gesprek en hoor je binnen een week of 

onze keuze op jou is gevallen. 
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