
Vacature KEK Klimaatcampagne

KEK verbindt meer dan 800 young professionals die betrokken zijn bij klimaat- en energiebeleid in de
sectoren Energie, Industrie, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving, Landbouw en Arbeidsmarkt & Scholing. 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. Eén van de dingen die KEK organiseert is het
CEO-event, waarmee we young professionals aanmoedigen met hun CEO in gesprek te gaan over de concrete
acties die het de organisatie de komende 1-2 jaar kan zetten.

De KEK Klimaatcampagne
Vanuit KEK geloven we in de ambitie en drive van young professionals om binnen hun organisaties de impact op
het gebied van klimaat en duurzaamheid te vergroten. Het opstellen van een klimaatstatement in zo'n middel om
binnen een organisatie het gesprek op gang te brengen. In het opstellen en realiseren van bedrijfsspecifieke
klimaatdoelstellingen staat de samenwerking tussen young professionals en CEO's, en daarmee het vergroten
van het interne draagvlak om bij te dragen aan het klimaat, centraal. In een KEK klimaatstatement maakt een
organisatie duidelijk wat zij de komende twee jaar concreet gaat doen om bij te dragen aan onze
klimaatopgave.  
 
Tijdens onze CEO-events worden bedrijven uitgenodigd met de meest interessante en uit het oog springende
klimaatstatements. Tijdens deze dag gaan de CEO's en de young professionals met elkaar in gesprek over hun
ambities op het gebied van klimaat. De doelstelling van de dag is om elkaar te inspireren en motiveren. KEK kijkt
inmiddels terug op al drie succesvolle CEO-events, met interessante bedrijven die zijn aangeschoven. Onder
ander Shell, Gasunie, PreZero en Heijmans hebben al een statement opgesteld! We werken toe naar een nieuw
event halverwege 2022.

Taken:
• Samen met het Klimaatcampagneteam meedenken aan creatieve, leuke manieren om de Klimaatcampagne
onder de aandacht te brengen;
• Organiseren van het CEO event en in de aanloop daar naartoe events om young professionals te inspireren,
enthousiasmeren en ondersteunen;
• Nadenken over een communicatiestrategie en opstellen van nieuwsberichten om de Klimaatcampagne en het
CEO event onder de aandacht te brengen;
• Actief het geluid van KEK laten horen (via conferenties, publicaties, events);
• Regelmatige afstemming met het Klimaatcampagneteam en verschillende young professionals.

Jij bent:
• Werkzaam in- of hebt affiniteit met energie- en klimaatvraagstukken;
• Wordt enthousiast van het organiseren van evenementen en helpen van young professionals in het aanjagen
van de transitie binnen hun eigen organisatie;
• Zelfstandig, maar ook een teamplayer en in staat om een groep te laten samenwerken;
• Gemiddeld 2-4 uur per week beschikbaar voor een half jaar.

Wij bieden:
• 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;
• Inzicht in duurzaamheidstrajecten binnen grote en middelgrote bedrijven en vaardigheden om aanjager te
worden in jouw eigen omgeving;
• Een podium om inhoudelijk mee te praten en om jouw ideeën en die van andere KEK’ers te kunnen delen;
• Een mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de energietransitie;
• En natuurlijk deelname aan één van de leukste KEK-events van het jaar!

Ben jij de enthousiaste young professional die wij zoeken? Wacht niet langer en laat het ons weten door een
email te sturen naar klimaatstatements@klimaatenergiekoepel.nl met je CV en een korte motivatie (250
woorden). Voor vragen kun je contact opnemen met Wouter Winters op +31 (0)6 83604222 of Annemijn Cassée
+31 (0)6 29501323, coördinatoren Klimaatcampagne.

https://klimaatenergiekoepel.nl/klimaatstatements/

