
 
 

Vacature KEK Sectorlead Mobiliteit 
 
We need you! 
In 2019 zijn KEK én het Klimaatakkoord een nieuwe fase in gegaan. In het afgelopen jaar is hard gewerkt om de 
beweging verder te professionaliseren, onze invloed op het klimaat- en energiebeleid uit te bouwen en de 
toekomst van KEK te bestendigen. KEK verbindt meer dan 600 young professionals over verschillende sectoren en 
onderscheidt zich door een sterk inhoudelijke benadering. KEK is uitgegroeid tot een organisatie die breder is dan 
alleen deelname aan de klimaattafels. KEK is een denktank waar alle ambassadeurs aan kunnen deelnemen. Zo 
drukken we niet alleen onze stempel op de borging van het klimaatakkoord, maar wordt ook impact gecreëerd 
door KEK’ers een podium te geven, via o.a. publicaties en conferenties. Zo organiseerde KEK een CEO-event, wat 
nu via de KEK klimaatcampagne wordt opgevolgd, zijn we betrokken bij de Regionale Energie Strategieën via 
JongRES en zitten KEK-ers aan borgingstafels van het Klimaatakkoord. Zeker in deze nieuwe tijd, waarin de digitale 
component steeds nadrukkelijker wordt, hebben we jou nodig om dit nog verder uit te bouwen! 
 
Functie:  Sectorlead Mobiliteit 
KEK is georganiseerd in sectorteams. Alle KEK ambassadeurs maken deel uit van een sectorteam, welke fungeren 
als kennispool. De sectorteams worden gemanaged door één of meerdere Sectorleads. En wij zoeken een nieuwe 
Sectorlead Mobiliteit! Jouw taak als Sectorlead is om, samen met je collega Sectorlead, de werkzaamheden van je 
sectorteam te coördineren en de pool aan ambassadeurs actief te betrekken bij projecten gerelateerd aan je 
sector.  
 
Taken: 

● Samen met je collega sectorleads een sectorteam aansturen; 
● Actief het geluid van KEK laten horen in/over jouw sector (via conferenties, publicaties, events); 
● Verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van jouw sectorteam in publicaties, presentaties etc.; 
● Regelmatige afstemming met KEK bestuur en andere sectorleads. 

 
Jij bent: 

● In je dagelijks werk actief met klimaat- en energiethema’s; 
● Werkzaam in of hebt affiniteit met de mobiliteitssector; 
● Zelfstandig, maar ook een teamplayer en in staat om een groep te laten samenwerken; 
● Gemiddeld ~4 uur per week beschikbaar voor een heel jaar. 
 

Wij bieden: 
● Een organisatie met gedreven ambassadeurs en bestuur, klaar om een bijdrage te blijven leveren aan het 

versnellen van de klimaat- en energietransitie; 
● Een netwerk van young professionals die staan te springen om mee te beslissen over hoe de 

doelstellingen uit het klimaatakkoord daadwerkelijk gehaald gaan worden; 
● Nieuwe inspiratie en inzichten doordat we young professionals uit diverse sectoren bij elkaar brengen en 

met elkaar in debat laten treden.  
 
Geïnteresseerd? 
Ben jij de gemotiveerde sectorlead die wij zoeken? Wacht niet langer en laat het ons weten door een e-mail te 
sturen naar sollicitaties@klimaatenergiekoepel.nl met je CV en korte motivatie (250 woorden) voor 20 november 
2020. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 23 en 30 november. 
 
Voor vragen, bel Eli Elderkamp op +31 6 41697463 of stuur een e-mail naar strategie@klimaatenergiekoepel.nl .  
 
Hartelijke groet,  
KEK-bestuur. 
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