Vacature Jong RES Coördinator Zuid
-

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar?
Heb jij professionele communicatieve vaardigheden en kan jij je staande houden in verhitte discussies?
Ben je betrokken bij de energietransitie en voel je de urgentie?
Kan jij probleemoplossend en verbindend denken?
Wil je de stem van jongeren vertegenwoordigen in een politiek beladen context?
Vind jij het leuk om jongerenvertegenwoordiging te coördineren?

Solliciteer dan voor JongRES Coördinator Zuid bij JongRES Nederland!
Wat ga je doen?
De Jong RES coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van lokale Jong RESvertegenwoordigers in de regio Zuid. Dit zijn de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant, Noord-Oost Brabant,
Metropoolregio Eindhoven, Noord- en Midden Limburg en Zuid-Limburg. Als Jong RES coördinator ben jij een
belangrijke schakel tussen verschillende stakeholders (denk aan contact met provincies), coach je de
vertegenwoordigers en zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van nationale en regionale ontwikkelingen op het
gebied van politiek en de RES’en, en draag je er zorg voor dat de lange termijn visie van Jong RES wordt
gewaarborgd.
Dit doe je op basis van de volgende concrete taken:
Je geeft uitvoering aan een speciaal Brabants JongRES-project dat momenteel met de Provincie NoordBrabant ontwikkeld word.
Je ontwikkelt een kennisstructuur en communicatielijn tussen jou als coördinator en vertegenwoordigers
van JongRES, en zorgt dat deze wordt uitgedragen. Je hebt een coachende rol richting de
vertegenwoordigers.
Je bouwt en onderhoudt je relaties met de belangrijkste stakeholders binnen de RES’en in jouw regio,
waaronder de accounthouders vanuit NPRES.
Je stemt je werkzaamheden af met de JongRES werkgroep en neemt deel in de stuurgroep JongRES
met de andere 4 coördinatoren en de vertegenwoordigers van JKB en KEK.
Je helpt mee om de JongRES vertegenwoordigers aan te nemen en bekendheid te creëren van
JongRES in jouw werkgebied.
Wie zoeken wij?
We zoeken voor het gewest Zuid een JongRES Coördinator.
Je bent organisatorisch sterk en kan goed zelfstandig werken
Je hebt passie voor duurzaamheid, de energietransitie en de betrokkenheid van jongeren bij deze
onderwerpen
Je vindt dat jongeren mee mogen en moeten praten over hun toekomstige energievoorziening
Je hebt affiniteit met leiding geven en/of het ondersteunen en coördineren van een groep jongeren
Je weet waar politieke gevoeligheden liggen, en bent niet bang om politiek beladen dossiers
bespreekbaar te maken.
Je weet hoe je strategisch verschillende stakeholders kan inzetten
Je affilieert je niet (actief) met specifieke politieke partijen
Je komt uit de regio of kent de regio goed en weet wat de issues zijn.
Je bent gemiddeld 4-6 uur per week beschikbaar voor een periode van ongeveer 12 maanden.
Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 26 april jouw cv en motivatiebrief naar zuid@jongresnederland.nl of
bel voor meer informatie naar 06-143579821 (bestuurslid Joost Ruiter) of 06-24284216 (Jan Peter van Irsel,
Coördinator Zuid t/m april 2021)

