
 

     Vacature Bestuurslid  

  Klimaat en Energie Koepel 

Kun jij bruggen slaan tussen young professionals, de politiek en het bedrijfsleven? Barst jij van de ideeën en vind 
je het leuk om na te denken over hoe we zichtbaarheid en bewustzijn kunnen creëren over thema’s als 
duurzaamheid, klimaatverandering en de energietransitie? Wil je ervaring opdoen als bestuurslid en vind je het 
leuk om samen met andere ambitieuze en gedreven young professionals te werken? Dan is KEK op zoek naar 
jou! 
 
Binnenkort komen er maar liefst drie posities beschikbaar binnen het KEK bestuur. Naast dat je een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebt voor het besturen van de stichting samen met je mede bestuursleden, ben je zelf ook 
verantwoordelijk voor een eigen portfolio. Dat kan zijn op het gebied van communicatie, secretariaat of public 
affairs. Bijvoorbeeld: 

• Communicatie: opstellen van een jaarlijks marketing- en communicatieplan en aansturen van de 
uitvoering hiervan, adviseren en ondersteunen bij event communicatie.  

• Secretariaat: aansturen van de interne bedrijfsvoering en coördineren van de financiën van KEK.  

• Public affairs: contact onderhouden met de Sectorleads, continuïteit van het contact waarborgen binnen 
diverse ministeries, de SER en andere relevante beleidsmakers. 

 

WIE BEN JIJ: 

• Je brengt nieuwe ideeën, concepten en content die het KEK netwerk versterken om zo te bouwen aan een 
sterk netwerk; 

• Je bent een echte teamplayer met een hart voor een duurzame toekomst; 

• Je spreekt de taal van de politiek én van het bedrijfsleven en weet hier goed tussen te schakelen (pré); 

• Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, maar kunt ook goed samenwerken;  

• Je bent tussen de 25 en 35 jaar, bent gemiddeld 4 uur per week beschikbaar voor minimaal een jaar. Elke 
twee weken vindt er een bestuursvergadering plaats. 

 

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG: 

• Een tof en inspirerend team van collega-bestuurders die altijd voor je klaar staan; 

• Veel ruimte en aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en voor het implementeren van eigen 
ideeën; 

• Samen met gedreven young professionals en de top uit het bedrijfsleven werken aan nieuwe concepten 
ontwikkelen voor de verduurzaming van het bedrijfsleven; 

• Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en professionalisering van het groeiende KEK-
netwerk dat steeds vaker wordt gevraagd door overheden en grote organisaties; 

• En natuurlijk: een enorme boost voor je CV! 
 

INTERESSE? 

Stuur uiterlijk 30 september je CV en een korte motivatie naar sollicitaties@klimaatenergiekoepel.nl. Beschrijf in 

je motivatie duidelijk hoe je jouw rol, met kennis van de diverse portfolio’s, binnen het bestuur voor je ziet.   

 

Wil je eerst meer weten over de functie? Neem dan contact op met het bestuur:  

Eli Elderkamp, strategie@klimaatenergiekoepel.nl of 06 41697463. 

Ashley Hofmann, communicatie@klimaatenergiekoepel.nl, 06 11409392. 

Robin Beentjes, info@klimaatenergiekoepel.nl, 06 46440259. 
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