
VACATURE KEK SECTORLEAD  

LANDGEBRUIK, LANDBOUW EN VOEDSEL 
 

KEK verbindt meer dan 800 young professionals die betrokken zijn bij klimaat- en energiebeleid in de 

sectoren Energie, Industrie, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Landbouw. Als 

jongerenvertegenwoordiger was KEK betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse 

Klimaatakkoord. Inmiddels is KEK uitgegroeid tot een levendig netwerk en een denktank die zich 

onderscheidt door een sterk inhoudelijke benadering. We drukken onze stempel op de voortgang van het 

Klimaatakkoord, bundelen en delen kennis over de transities via publicaties en conferenties. We 

organiseren CEO-events en activeren bedrijven om een Klimaatstatement op te stellen, zijn via Jong RES 

betrokken bij de Regionale Energie Strategieën en zitten aan borgingstafels van het Klimaatakkoord.  

 

SECTORLEAD LANDGEBRUIK, LANDBOUW EN VOEDSEL (LLV)  

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. Voor de 

sector Landgebruik, Landbouw en Voedsel zoeken we twee nieuwe Sectorleads. Jouw taak als 

Sectorlead is om, samen met je collega Sectorlead, de werkzaamheden van je sectorteam te coördineren 

en de pool van ambassadeurs actief te betrekken bij projecten gerelateerd aan je sector. 

 

Taken: 

• Samen met je collega Sectorlead 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 het KEK bestuur en andere Sectorleads; 

• Actief de community vergroten rondom de sector Landgebruik, Landbouw en Voedsel; 

• Als KEK zijn we betrokken bij het Jongerenplatform van het Groenpact. Als Sectorlead draag je 

er zorg voor dat er vertegenwoordigers bij KEK inhoudelijk input leveren op visies, doelstellingen 

en ambities van de sector. 

 

Jij bent: 

• Gepassioneerd om je steentje bij te dragen aan duurzaam landgebruik en een 

toekomstbestendige landbouw en voedselsector gerelateerd aan het klimaatvraagstuk; 

• Werkzaam in- of hebt affiniteit met de LLV-sector; 

• 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- , energie- én de LLV-transitie; 

• 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;  

• Een podium om inhoudelijk mee te praten en om jouw ideeën en die van andere KEK’ers te 

kunnen delen. 



 

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 een korte motivatie (250 woorden) 

voor vrijdag 30 juli.  

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Eli Elderkamp op +31 (0)6 41697463 of stuur een e-mail naar 

strategie@klimaatenergiekoepel.nl.  
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