Vacature: jong res kernteam
IS THIS YOU?

West-Overijssel

Wil jij in je vrije tijd concreet een steentje bijdragen aan een
duurzame toekomst?
Gaat jouw hart sneller kloppen als het over de
energietransitie gaat?
Vind jij ook dat de toekomstige generatie goed
vertegenwoordigd moet worden?
Woon jij in de regio West-Overijssel?
Ben jij die enthousiaste jongere of young professional onder
de 35?

Dan zoekt Jong RES jou als lid van het kernteam!
Wij zoeken meerdere energieke ambassadeurs die mee willen denken en doen in energiebeleid voor de regio
West-Overijssel! Je vindt het leuk om naast je studie of baan een community van jongeren op te bouwen die
zich uitspreekt over hoe de energietransitie in de regio. Hiervoor organiseer je activiteiten, benader je
stakeholders in het vakgebied, of promoot je acties van Jong RES West-Overijssel op social media. Spreekt één
van deze facetten je aan en heb je 4 uur per week beschikbaar om je hiervoor in te zetten? Er is geen
werkervaring in de energietransitie vereist. Het biedt kansen om meer te leren over de RES* of juist je volledig
te storten op het bereiken van jongeren!
*Meer info: www.jongres.nl & www.npres.nl

Wie is jong RES?

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.

What’s in it for me?

functies

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

Activiteitenmanager
Community builder

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

Social Media experts
Expert inhoud
Of heb je zelf gave ideeën? Vertel ze
vooral in jouw motivatie!

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!

ENTHOUSIAST?

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

West-Overijssel

