
 

 

Vacature teamlid gewest Oost 
● Ben jij tussen de 18 en 35 jaar oud? 
● Woon je in Gelderland of Overijssel?  
● Ben je betrokken bij de energietransitie of voel je de urgentie? 
● Heb jij professionele communicatieve vaardigheden en haal jij energie uit het coachen van 

(jonge) professionals? 
● Vind je het leuk om nieuwe ideeën te bedenken en evenementen te organiseren?  
● Ben je praktisch ingesteld en heb je een proactieve houding? 
● Je bent gemiddeld 4-6 uur per week beschikbaar voor een periode van minimaal 12 maanden. 
● Solliciteer dan voor vacature teamlid gewest Oost bij JongRES Nederland! We zijn opzoek naar 

twee teamleden.  
  
Wat is JongRES Nederland? 
Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) is opgericht naar aanleiding van de 
onderhandelingen omtrent het Klimaatakkoord. Op initiatief van gemeenten, provincies en 
waterschappen is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s om gezamenlijk te komen tot keuzes voor 
de opwekking van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Gewest 
Oost bestaat uit de provincies Gelderland en Overijssel en is opgedeeld in acht RES regio’s. Lees hier 
meer over de RES. JongRES Nederland is een nieuw gezamenlijk initiatief van de Jonge 
Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat en Energie Koepel (KEK). De missie van JongRES Nederland is om 
jongerenparticipatie voor de RESsen te bevorderen en te organiseren voor jongeren. Lees hier meer 
over Jong RES Nederland 
 
Wat ga je doen? 
De JongRES coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van lokale JongRES-
vertegenwoordigers in gewest Oost. Dit is een omvangrijke taak waar de coördinator jouw hulp goed 
bij kan gebruiken. Als assistent coördinator ondersteun jij de coördinator in het contact met de 
vertegenwoordigers, organiseer je activiteiten voor het gewest en help je bouwen aan de JongRES 
organisatie in Oost-Nederland. Ook houd je (mede) zicht op de voortgang en waarborging van de 
activiteiten van de vertegenwoordigers. Dit doe je op basis van de volgende concrete taken: 

● Je coacht en begeleidt de vertegenwoordigers bij hun activiteiten in de RES-regio’s en houdt 
zicht op de voortgang van hun proces.  

● Je onderhoudt contact met de vertegenwoordigers en hun werkgroep.  
● Je helpt mee om de JongRES vertegenwoordigers aan te nemen en bekendheid te creëren van 

Jong RES Nederland in jouw werkgebied. 
● Je bouwt samen met team Oost aan de organisatie van JongRES Nederland in Gelderland en 

Overijssel. Denk hierbij aan activiteiten organiseren en bovenregionale samenwerkingen 
opzetten.  

  
Wat bieden wij? 
Wij bieden de unieke kans om mee te helpen aan de energietransitie in jouw regio. Dat doen wij met 
een leuke, gepassioneerde groep jongeren en young professionals. We bieden kennis, 
vaardigheidstrainingen (o.a. gericht op politieke 
onderhandelingen en community building) en een sterk netwerk voor je carrière.  
 
We zijn opzoek naar twee teamleden. Enthousiast geworden? Stuur dan voor 19 maart jouw cv en 
motivatiebrief naar oost@jongresnederland.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 23 
maart tussen 19:00 - 21:00. 
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