Jong RES nationale commissie - Financiële administratie
●
●
●
●

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar?
Ben je betrokken bij de energietransitie en voel je de urgentie?
Houd jij van cijfers?
Vind jij het leuk om een ondersteunende en faciliterende rol te spelen bij Jong RES Nederland?

Solliciteer dan voor voor een positie binnen de financiële administratie bij Jong RES Nederland!
Wat is Jong RES Nederland?
De missie van Jong RES Nederland is om jongerenparticipatie voor de RESsen te bevorderen en te
organiseren voor jongeren en young professionals. Het is de jongere generatie die veel van de gevolgen
en kansen van het klimaatakkoord meemaken. Daarom zullen wij ons inzetten voor een succesvolle
uitvoering van het klimaatakkoord en voor de noodzakelijke jongerenparticipatie. Meer weten over de
RES of Jong RES Nederland? Lees www.jongresnederland.nl
Wat ga je doen?
Jong RES Nederland is een samenwerkingsverband van de Jonge Klimaatbeweging en de Klimaat en
Energie Koepel en werkt dan ook nauw met hen samen. Dat betekent dat er ook een gezamenlijke
financiële administratie wordt gevoerd. We zoeken iemand die vanuit Jong RES de financiële
administratie op orde wil houden. Je zult in deze functie in ieder geval de volgende taken hebben:
●
●

●

Bij start: met behulp van Excel een goed systeem opzetten om de financiële administratie van
Jong RES Nederland bij te houden (eenmalig ongeveer vier uur).
Tweewekelijks: Inkomende declaraties controleren, verwerken in het interne systeem en
doorsturen naar de penningmeester van de Jonge Klimaatbeweging (twee uur per twee
weken)
Elk kwartaal: samen met de voorzitter van Jong RES Nederland en de penningmeester van de
Jonge Klimaatbeweging een kwartaalrapportage maken (zes uur per kwartaal)

Deze functie is vrij sterk omkadert en wij zoeken iemand die het echt leuk vind om zich op het deelaspect
financiële administratie te richten. Maar we als jij het leuk vind om ook andere taken binnen de
organisatie op te pakken kunnen we daar zeker over in gesprek gaan!
Denk je dat jij de persoon bent die wij zoeken? Stuur dan jouw cv en motivatie naar
secretaris@jongresnederland.nl.
Heb je vragen? Mail dan naar secretaris@jongresnederland.nl of bel Anne op 0657095007.

