Vacature: JONGERENVERTEGENWOORDIGER
IS THIS YOU?
Wil jij in je vrije tijd concreet een steentje bijdragen aan een duurzame
toekomst?

West-Overijssel

Gaat jouw hart sneller kloppen als het over de energietransitie gaat?
Wil jij jouw generatie vertegenwoordigen in een politieke context?
Heb jij goede communicatieve vaardigheden en kan jij je staande houden in
verhitte discussies?
Woon jij in de regio West-Overijssel?
Ben jij die enthousiaste jongere of young professional onder de 35? En 4 tot 6
uur in de week beschikbaar?

Dan zoekt Jong RES jou als jongerenvertegenwoordiger!
Als Jong RES vertegenwoordiger kom je op voor de belangen van de jongeren in jouw regio als het gaat om
duurzame energie. Je denkt actief mee in het proces van de RES* in jouw regio en neemt deel aan de
Maatschappelijke Adviesgroep van de RES. Ook ben je de schakel tussen Jong RES en andere
jongerenbewegingen in de regio. Dit doe je samen met een eigen lokaal kernteam van jongeren. Met de
coördinator en de andere vertegenwoordigers van Jong RES deel je ervaringen, kennis over de RES en kom je
tot plannen om de belangen van de jongeren in jouw regio te behartigen.

Wie is jong RES?

*Meer info: www.jongres.nl & www.npres.nl

Jong RES is dé organisatie die de mening van jongeren vertegenwoordigd als het gaat om de Regionale
Energie Strategieën (RES). Jong RES West-Overijssel doet dit voor de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Deventer,
Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland. Onze
missie is om het geluid van jongeren te laten horen. We zijn het eerste aanspreekpunt voor de RES. We werken
samen met jongerengroepen en organisaties, zodat we gehoord worden en onze duurzame toekomst wordt
veiliggesteld.

WAT GA JE DOEN?

What’s in it for me?

Je vertegenwoordigd de jongeren uit jouw
regio in het politieke speelveld van de RES.

Je werk samen met een gezellige club jonge mensen in
jouw directe omgeving aan een duurzamere toekomst!

Je werkt samen met de jongeren uit het
kernteam West-Overijssel aan een actieve
jongerenbeweging in de regio.

Leer alle ins- en outs van het politieke speelveld van de RES
of juist hoe je jongeren kan bereiken!

Je overlegt met de vertegenwoordigers uit
Oost Nederland.
Je geeft met eigen ideeën verder vorm aan
Jong RES West-Overijssel.

ENTHOUSIAST?

Je bouwt aan je netwerk in de energietransitie in
West-Overijssel en in het land. Erg handig voor later!
Ontwikkel jezelf tot echte ambassadeur en expert door
onze trainingsaanbod.
Ontdek en leer hoe je invloed krijgt in één van de
belangrijkste thema’s van dit moment!

Heb je vragen of wil je solliciteren?
Stuur dan een:
mail naar Fenna Wielenga via westoverijssel@jongresnederland.nl
Meteen aan de slag? Stuur je motivatie en je CV
Dit kan tot 8 juli 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13
juli tussen 19:00 - 21:00 (digitaal).

West-Overijssel

