
Functie:  Bestuurslid Ambassadeurs 
 
We need you: 
2020 is het jaar dat KEK, de denktank van young professionals voor een duurzame toekomst, verder                
professionaliseert. Zo vergroten we via de sectorteams onze invloed op klimaat- en energiebeleid op              
sectoraal-, nationaal- en lokaal niveau. Als netwerk van gemotiveerde vrijwilligers, die zich in hun              
dagelijks leven bezighouden met de klimaat- en energietransitie, hebben we de uitdaging en             
verantwoordelijkheid om onze stempel te drukken op de uitvoering van het Klimaatakkoord. Want             
juist in de uitvoering moeten alle afspraken werkelijkheid worden. De young professional van nu              
speelt daar de aankomende jaren een cruciale rol in. Daarom hebben wij jou nodig om ervoor te                 
zorgen dat KEK een platform biedt aan de young professional om actief met te doen in het                 
klimaatdebat. 
 
De functie: 
KEK is op zoek naar iemand die de kwartiermaker voor de ambassadeurs van KEK wil zijn. Die het het                   
KEK netwerk uitbreidt en er voor zorgt dat bestaande KEK ambassadeurs actief kunnen bijdragen in               
werkgroepen en commissies. Samen met de Sectorleads stel je plannen op hoe Sectorleads samen              
met hun sectorteams een actieve bijdrage aan KEK kunnen leveren en denk je na hoe ambassadeurs                
nog beter het KEK geluid naar buiten kunnen brengen. De functie is op je lijf geschreven als je graag                   
mensen enthousiasmeert, met ze meedenkt voor kansen en kan genieten van de netwerkborrels op              
het einde van ieder KEK evenement.  
 
Verantwoordelijkheden: 

● Faciliteren van de groei van de KEK-community; 
● Verbinden van groepen en individuen binnen KEK voor het benutten van nieuwe kansen; 
● Beheren van de ledendatabase en zorgen dat nieuwe aanmeldingen soepel verlopen; 
● Als lid van het bestuur meedenken en verantwoordelijkheid dragen voor het beleid van KEK 

en de uitvoering daarvan. 
 
Jij: 

● Bent een netwerker en maakt zich in alle sectoren een beetje thuis 
● Geniet er van om onder de mensen te zijn en geschikte ambassadeurs te verbinden aan 

nieuwe functies binnen KEK 
● Kan goed intern en extern vertellen wat KEK is, waar we voor staan en wat doen.  
● Bent gemiddeld ongeveer 8 uur per week beschikbaar voor minimaal een  jaar. 

Wat wij bieden: 
● Een organisatie met gedreven ambassadeurs en bestuur, klaar om een bijdrage te blijven 

leveren aan het versnellen van de transitie; 
● Een netwerk van meer dan 500 young professionals die staan te springen om mee te 

beslissen over hoe de doelstellingen uit het klimaatakkoord gehaald gaan worden; 
● Nieuwe inspiratie en inzichten doordat we young professionals uit diverse sectoren bij elkaar 

brengen en met elkaar in debat laten treden 
● Een professioneel maar gezellig bestuur. 

 
Geïnteresseerd? 
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 April 2020. 
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