Vacature Jongerenvertegenwoordiger Jong RES Zuidoost-Brabant /
Metropoolregio Eindhoven
➢ Ben jij tussen de 18 en 35 jaar?
➢ Woon jij in de regio Zuidoost-Brabant?
➢ Gaat jouw hart sneller kloppen van de energietransitie?
➢ Kun jij probleemoplossend en verbindend denken?
➢ Wil je de stem van jongeren vertegenwoordigen in jouw regio?
➢ Je komt uit de regio of kent de regio goed en weet wat de issues zijn
➢ Wil je werken met een super enthousiast team van 5 kernteamleden?
➢ Ben jij 4-6 uur per week beschikbaar?
Solliciteer dan voor de functie Jong RES vertegenwoordiger bij Jong RES Brabant!
Wat is Jong RES?
Jong RES is dé organisatie die de mening van jongeren vertegenwoordigt als het gaat om de
Regionale Energie Strategieën (RES). Jong RES ZOB doet dit voor de regio Zuidoost-Brabant,
voor steden zoals Eindhoven en Helmond of juist de dorpen Deurne en Asten. Onze missie is
om het geluid van jongeren te zijn en het eerste aanspreekpunt voor de RES. We werken
verbindend met jongerengroepen en organisaties zodat we gehoord worden en onze
toekomst wordt veiliggesteld.
Wat ga je doen?
Als Jong RES vertegenwoordiger, kom je op voor de belangen van de jongeren in jouw regio.
Je denkt actief mee in de totstandkoming van de RES in jouw regio en bent de schakel
tussen de verschillende stakeholders in jouw RES regio en de jongerenbeweging. Om de visie
over de lange en de korte termijn te waarborgen doe je dit in overleg met de jong RES Zuid
coördinator en de vertegenwoordigers van de andere jong RES Zuid regio’s.
Hierbij kun je denken aan de volgende acties:
➢ Begeleiden en enthousiasmeren van het kernteam dat activiteiten organiseert om
jongeren te betrekken bij de RES
➢ Het actief opbouwen en onderhouden van relaties met de belangrijkste stakeholders
binnen jouw RES regio door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten over de RES
➢ je zet je organisatorisch en strategische skills in om jongeren écht een stem te geven in
jouw RES-Regio
➢ De stem van jongeren vertegenwoordigen bij de adviesgroep van de RES
➢ Het is verder geheel naar eigen wens en kunde in te vullen!

Wat bieden wij?
Wij bieden de unieke kans om mee te beslissen over de energietransitie in jouw regio. Dat
doen wij met een leuke, gepassioneerde groep jongeren. We bieden kennis,
vaardigheidstrainingen (o.a. gericht op politieke onderhandelingen en community building)
en een sterk netwerk dat jou ondersteunt in de belangenbehartiging en vertegenwoordiging
van jongeren in jouw RES-regio.
Enthousiast?
Heb je vragen of wil je solliciteren?
Neem contact op met: mre@jongresnederland.nl
Zet in je sollicitatie je CV of LinkedIn, een korte motivatie of neem hem op in de vorm van
een filmpje!

