
 

Klimaat Energie Koepel (KEK) 

Vacature Bestuur KEK - Ambassadeurs & Events 

 
We need you! 
KEK én het Klimaatakkoord gaan in 2019 een nieuwe fase in. Het nieuwe bestuur van KEK krijgt een 
prachtige uitdaging om hierop in te spelen. Na een stormachtige start is KEK volwassen geworden. We 
zijn een stichting, er zijn statuten en we hebben een sterke Raad van Advies. Nu is het zaak om de 
beweging verder te professionaliseren, onze invloed op het klimaat- en energiebeleid uit te bouwen en 
de toekomst van KEK te bestendigen. Wij hebben jou nodig om dit te realiseren! 

 

Nieuwe fase, nieuw bestuur 

Als netwerk van gemotiveerde vrijwilligers hebben we de uitdaging om onze stempel te blijven drukken 
op de uitvoering van het klimaatakkoord. Want juist in de uitvoering moeten alle grote woorden 
werkelijkheid worden. Dat vraagt een nieuw bestuur wat met een nieuwe drive onze voet tussen de deur 
blijft houden. Daarbij hebben we verschillende taken en thema’s bedacht. Voel je vrij om op 
verschillende functies te solliciteren of, als je een thema ziet wat ontbreekt in het bestuur, dat naar eigen 
inzicht toe te voegen. In die zin heeft het nieuwe bestuur ook daadwerkelijk vanaf moment 1 de kans 
om zelf haar koers te bepalen.  

 

Functie:            Ambassadeurs & Events 

 

Kek is op zoek naar een gepassioneerd bestuurslid Ambassadeurs & Events. Ben jij een community 
builder in hart en nieren en weet je alles over het organiseren van Events? Dan is deze vacature op 
jouw lijf geschreven! 
Binnen jouw functie zul je aan de slag gaan als verbinder in onze achterban om onze community sterk 
en betrokken te houden. Als speerpunt zul je met enige regelmaat evenement organiseren om onze 
outreach (intern en extern) te vergroten. Vanzelfsprekend zul je daarvoor veel samenwerken met jouw 
teamgenoot op communicatie. Dankzij jouw skills heeft KEK een betrokken community die haar stem 
kwijt in de transitie en actief bijdraagt. 
 

Taken: 

 Events organiseren om KEK op de kaart te zetten 

 Kekke achterban activeren en betrekken bij (grote) mijlpalen 

 In samenwerking met bestuurslid communicatie 
 

Jij bent: 

 Events; kan goed communiceren met verschillende partijen 

 Een community builder en staat te popelen om young professionals bij het klimaatakkoord te 
betrekken 

 Gemiddeld ~10 uur per week beschikbaar voor een heel jaar 
 

Wij bieden: 

 Gedreven beweging, klaar voor om een bijdrage te blijven leveren aan het versnellen van de 
Parijsdoelen 

 Netwerk van young professionals die staan te springen om mee te beslissen over hoe de 
doelstellingen uit het klimaatakkoord daadwerkelijk gehaald gaan worden  

 Supergave kansen om een jongere stem in het klimaatakkoord te krijgen 

 Nieuwe inspiratie en inzichten want wij zijn de denktank voor nieuwe zienswijzen en de 
verbinding tussen het nieuwe klimaatakkoord en onze generatie  

 

Geinteresseerd? 

Ben jij het gemotiveerde bestuurslid waar wij naar zoeken? Wacht niet langer en laat het ons weten 
door een email te sturen naar sollicitaties@klimaatenergiekoepel.nl met jouw cv en motivatiebrief voor 
30 november. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op de middag/avond van 13 december of op 15 
december overdag.  
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