
 

 

Vacature PA Werkgroeplid  

 

● Ben jij tussen de 16 en 30 jaar? 

● Ben jij op zoek naar meer dan je studie/baan, alleen je eigen afval scheiden en een 

spaarlamp kopen?  

● Ben jij geïnteresseerd in de laatste politieke ontwikkelingen binnen het klimaatdebat? 

● Ben jij een geboren netwerker en kan je jouw gedachten helder formuleren? 

● Ben jij minimaal 1 jaar beschikbaar en heb jij ongeveer 8 uur per week tijd voor een 

uit de hand gelopen hobby?  

● Heb jij ervaring binnen Public Affairs/overheid en wil je graag nog meer ervaring 

opdoen? 

● Wil je onder begeleiding van een zeer ervaren PA adviseur excellent leren worden in 

de lobby? 

 

Solliciteer dan voor de functie public affairs adviseur in de werkgroep Public Affairs van 

JongRES 

  

Wat is de JongRES? 

JongRES vertegenwoordigt jongeren binnen de energietransitie op regionaal niveau. Met 30 

regionale vertegenwoordigers aan de RES, overleggen we binnen elke energieregio mee. Er 

zit een landelijk team dat deze vertegenwoordigers ondersteunt. Deze vacature betreft het 

landelijke politiek adviseursteam.  

  

Wat ga je doen? 

De werkgroep Public Affairs (PA) van JongRES is op zoek naar een nieuwe public affairs 

adviseur! Als lid van de PA werkgroep help je de lobby van JongRES nog sterker te maken. 

Het versnellen van de energietransitie op regionaal niveau is ons uitgangspunt en als PA’er 

zorg jij ervoor samen met onze regionale vertegenwoordigers dat deze punten worden 

opgenomen in beleid. Als PA’er krijg jij een aantal dossiers en zorg je dat je bij deze thema’s 

op de hoogte bent van wat er speelt in de politiek en regio, werk je aan de lobbypunten en 

ga je in gesprek of onderhandeling met politici/beleidsmakers. Heb jij al ervaring met 

belangenbehartiging en wil je graag de stem van jongeren vertegenwoordigen bij de 

Nederlandse politiek? Solliciteer dan nu!  

  

Verantwoordelijkheden 

● Jij adviseert het bestuur over de politieke strategie; 

● Jij doet de monitoring en weet daardoor wat er speelt bij de regio's en andere 

stakeholders op jouw dossier;  

● Jij bereidt gesprekken en onderhandelingen voor door politieke 

achtergrondinformatie uit te zoeken;  

● Je voert gesprekken met politici/beleidsmakers om de stem van jongeren te 

vertegenwoordigen; 

● Je stelt brieven op om naar beleidsmakers/politici te sturen; 

● Je bereidt moties voor Provinciale staten/gemeenteraden 

● Je hebt contact met mogelijke coalitiepartners. Dit zijn voornamelijk andere 

maatschappelijke partijen; 



 

● Je hebt contact met de relevante 

medewerkers van Jongres en regionale 

vertegenwoordigers 

  

Wie zoeken wij?  

● Jij hebt al ervaring binnen de overheid of NGO in een rol als bijvoorbeeld regionaal 

ambtenaar, bestuurslid public affairs of politiek bij een NGO, of stage bij een 

lobbykantoor, NGO of Kamerfractie en een pré; eventueel ook binnen (bepaalde) 

duurzaamheidsthema’s.  

● Je beschikt over een goed politiek-strategisch inzicht; 

● Je bent mondig en in staat je visie en gedachten helder te formuleren; 

● Je bent een vlotte schrijver; 

● Je bent een sociaal dier en bent niet bang om nieuwe mensen aan te spreken; 

● Je bent gemiddeld 8 uur per week beschikbaar voor een periode van minimaal 1 jaar.  

  

 Wat krijg je ervoor terug? 

● De kans om jouw steentje bij te dragen aan een klimaatoplossing; 

● Werkervaring en een mooie aanvulling op jouw CV; 

● Samenwerken met een enthousiast en gemotiveerd team; 

● Begeleiding voor persoonlijke en professionele ontwikkeling; 

● Lobbytrainingen; 

● Deelnemen aan een snel groeiende stichting waar nog veel mogelijkheden liggen; 

● Het opbouwen van een professioneel netwerk; 

● Je kennis vergroten over duurzame thema’s. 

Heb je vragen over deze vacature? Mail dan gerust naar 

secretaris@jongresnederland.nl 

Spreekt bovenstaande jou aan? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar 

secretaris@jongresnederland.nl voor 1 september. 

 

 

 


