Parttime Commissaris Community Building (6 uur per week)
Jong RES
Jong RES is een organisatie met idealen, lef, daadkracht en visie. Jongeren praten via Jong
RES mee over de regionale energiestrategieën in hun eigen leefomgeving en hebben
daarmee invloed op de toekomst van onze energievoorziening. In de RES zijn doelen voor
het opwekken van wind en zon in onze gemeenten bepaald. Nu moeten de projecten in de
wijken en gebieden worden gerealiseerd. Onze missie is om het geluid van jongeren te laten
horen. Heb jij een passie voor mensen betrekken bij de energietransitie en vind je het
belangrijk om de stem van jongeren te laten horen, dan is Jong RES iets voor jou!
De vacature
In elke RES-regio zit een jongerenvertegenwoordiger aan tafel. Het is erg belangrijk dat
deze vertegenwoordiger een lokaal jongerennetwerk opbouwt om ondersteuning te bieden
bij het invloed uitoefenen op provinciaal, regionaal en gemeentelijk energiebeleid. Ook is het
belangrijk dat de regiovertegenwoordigers onderling contact met elkaar onderhouden om zo
de verschillende netwerken optimaal te benutten.
Binnen deze context zijn we op zoek naar een kwartiermaker voor de vertegenwoordigers en
het netwerk van JongRES. Als commissaris Community Building leg je de verbinding tussen
de jongerenvertegenwoordigers en help je bij het opbouwen van de lokale jongeren
netwerken. De functie is op je lijf geschreven als je graag mensen enthousiasmeert, nieuwe
mensen wil ontmoeten en de verbinding weet te leggen. Gezien de huidige hybride tijden
doe je dit even makkelijk in een digitale omgeving (bellen of teams/zoom etc) als in een
fysieke.
Verantwoordelijkheden:
● Verantwoordelijk voor het opbouwen van lokale JongRES bewegingen samen met
lokale vertegenwoordigers;
● Verbinden van groepen en individuen binnen JongRES en partner organisaties voor
het benutten van nieuwe kansen;
● Faciliteren van de groei van de lokale energie beweging van jongeren;
● Als lid van het bestuur meedenken en verantwoordelijkheid dragen voor het beleid
van JongRES en de uitvoering daarvan.
Jij:
●
●
●
●
●

Bent een verbinder, netwerker en maakt je in alle sectoren (energie, gebouwde
omgeving, mobiliteit, landbouw en soms ook industrie)een beetje thuis;
Geniet er van om onder de mensen te zijn en geschikte jongeren te verbinden aan
onze jongerenvertegenwoordigers;
Bent goed in het opbouwen van een netwerk en bent vaardig in het helpen van
vrijwillgers met het opbouwen van een netwerk.
Kan je snel wurmen in netwerken en analyseren wie of wat er nodig is om de
gemeenschap meer succesvol te maken.
Je bent tussen de 25 en 35 jaar, en bent gemiddeld ongeveer 4-8 uur per week
beschikbaar voor minimaal een jaar.

Wat wij bieden:
● Een organisatie met gedreven vrijwilligers, klaar om een bijdrage te blijven leveren
aan het versnellen van de transitie;
● Een netwerk van 30 jongerenvertegenwoordigers die staan te springen om de
uitvoering van het klimaatakkoord te versnellen;
● Nieuwe inspiratie en inzichten doordat we jongeren uit diverse sectoren bij elkaar
brengen en samen invloed uitoefenen op het lokale en regionale energiebeleid;
● Een tof en inspirerend team van collega-bestuurders die altijd voor je klaar staan;
● Ruimte voor eigen ontwikkeling en eigen uit te voeren initiatieven.
Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur dan zo snel mogelijk jouw cv en motivatiebrief naar
voorzitter@jongresnederland.nl of bel voor meer informatie naar 06- 40918042 (voorzitter,
Wouter van der Galiën).
De gesprekken willen wij in de week daarna voeren. 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.

