
 

Vacature werkgroep lid Fryslân 
● Ben jij tussen de 18 en 35 jaar oud? 
● Woon je in Fryslân?  
● Ben je betrokken bij de energietransitie of voel je de urgentie? 
● Heb jij interesse in politiek? 
● Vind je het leuk om nieuwe ideeën te bedenken en evenementen te organiseren?  
● Ben je praktisch ingesteld en heb je een proactieve houding? 
● Ben je 4-6 uur per week beschikbaar voor langere periode? 
● Solliciteer dan voor vacature teamlid bij JongRES Fryslân! 
● Het beheersen van de Friese taal wordt gezien als een pluspunt! 

  
Wat is JongRES Nederland? 
JongRES geeft jongeren een stem om mee te praten over de energietransitie in hun eigen gebied. Zo 
hebben zij invloed op de toekomst van onze energievoorziening.  Met 30 regionale vertegenwoordigers 
overleggen we in elke energieregio mee. Als werkgroep lid help jij de vertegenwoordiger in jouw regio met 
het versnellen van de energietransitie. Je team wordt ondersteund door je eigen werkgroep, de 
coördinator in jouw regio, het nationale politieke adviseursteam, en het nationale bestuur. JongRES is een 
initiatief van de Jonge Klimaat Beweging en Klimaat en Energie Koepel. 
 
Wat ga je doen? 
Als JongRES werkgroep lid Fryslân sla jij samen met je team de brug tussen de jongeren in jouw regio, en 
de politiek. Je praat mee met beslissers, bestuurders en ambtenaren, en bedenkt daarvoor de strategie. 
Daarnaast organiseer je politiek strategische activiteiten, en evenementen om JongRES op de kaart te 
zetten. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden de unieke kans om mee te helpen aan de energietransitie in jouw regio. Dat doen wij met een 
leuke, gepassioneerde groep jongeren en young professionals. We bieden kennis, vaardigheidstrainingen 
(o.a. gericht op politieke onderhandelingen en community building) en een sterk netwerk voor je carrière.  
 
We zijn opzoek naar twee teamleden. Enthousiast geworden? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar 
joris.rommerts@jongresnederland.nl. 
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