Vacature Bestuur Klimaat en Energie Koepel
Communicatie
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? Barst jij van de ideeën en wil je jouw creatieve ei
kwijt? En vind je het leuk om samen met andere ambitieuze en gedreven young professionals te werken? Dan
is KEK op zoek naar jou!
Als Bestuurslid Communicatie draag je bij aan het verankeren van de positie van KEK als organisatie en aan het
vergroten van de zichtbaarheid van de diverse activiteiten, evenementen en projecten. Je werkt nauw samen
met de andere bestuursleden; samen zorgen jullie ervoor dat de missie en visie van KEK zichtbaar en
herkenbaar zijn voor het netwerk. Je zet je communicatie skills/affiniteit in om het bestuur, de sectorteams en
de diverse projectgroepen te adviseren.

WAT GA JE DOEN:
●
●

●
●
●

Een strategisch communicatieplan creëren en uitvoeren
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de interne en externe communicatie, zoals het
onderhouden van social media en de website, maar ook bijvoorbeeld de communicatie richting het
bedrijfsleven of de politiek;
Voor de uitvoering hiervan weet je het ambassadeursnetwerk goed in te zetten en te betrekken;
Je bent op de hoogte van de missie en visie van KEK en zorgt dat deze goed gewaarborgd wordt in alle
communicatie van en over KEK;
Je bent onderdeel van het KEK bestuur en denkt mee en bent verantwoordelijk over het te voeren
beleid, verder neem je deel aan de tweewekelijkse bestuursvergaderingen.

WIE BEN JIJ:
●
●
●
●
●
●

Affiniteit met communicatie en/of marketing
Je weet door je creativiteit de doelgroep goed te bereiken met nieuwe ideeën, concepten en content
die het KEK netwerk raakt;
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 en bent gemiddeld 4 uur per week beschikbaar voor minimaal een jaar.

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 1 augustus je CV en een korte motivatie naar sollicitaties@klimaatenergiekoepel.nl.

