
vacature

Coördinator gewest Midden

Wil jij je in je vrije tijd een steentje bijdragen aan een duurzame toekomst? Dat kan! Zet je in als
coördinator Midden bij JongRES. Als coördinator Midden ben je verantwoordelijk voor de coördinatie
en ondersteuning van lokale JongRES-vertegenwoordigers in vijf regio's: Utrecht, Flevoland,
Amersfoort, Noord-Holland (noord en zuid). Je hebt contact met organisaties als Provincie,
Gemeenten en belangenorganisaties. Dit doe je niet alleen maar in een team van enthousiaste
jongeren. Vind jij het leuk om je netwerk in de energietransitie uit te breiden en verder te bouwen
aan JongRES in Midden-Nederland? Lees dan verder!

Wat ga je doen?

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 Midden aan de organisatie van JongRES Nederland. 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 jouw  cv en motivatie naar midden@jongresnederland.nl. De
sollicitatiegesprekken zijn fysiek.

Nieuwsgierig? Maar heb je nog een aantal vragen? Stel ze gerust!

4 - 6 uur per week

Als coördinator werk je samen met je team aan de organisatie JongRES in Midden-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?

mailto:oost@jongresnederland.nl

