
YOUNG PROFESSIONALS VOOR
EEN DUURZAME TOEKOMST

Vacature (vrijwilliger)

Bestuurslid Sectorteams

Ben jij een netwerker in hart en nieren? Kan je bruggen slaan tussen young professionals en
werkgevers? Vind je het leuk samen met de Sectorleads strategische ideeën in de praktijk te brengen
om een groeiend netwerk van gedreven ambassadeurs verder te professionaliseren en
enthousiasmeren? Dan is de functie Bestuurslid Sectorteams iets voor jou.

In deze functie ondersteun je het bestuur met het verder ontwikkelen van de netwerkorganisatie KEK. Dit doe je
door de verbinding te vormen tussen de sectorteams en het bestuur en de Sectorleads in hun kracht te zetten. Je
zorgt voor ondersteuning van de Sectorleads, maar ook zorg je voor een constante afvaardiging van Sectorleads
voor de verschillende teams. Je kijkt vooruit, ziet kansen en maakt de juiste verbindingen tussen mensen en
sectoren zodat er samenwerkingen ontstaan en mooie resultaten kunnen opbloeien.

De komende jaren zal het klimaatbeleid worden gekenmerkt door moeilijke beslissingen. Steeds vaker stuit de
uitvoering van afspraken uit het klimaatakkoord op weerstand uit de samenleving. Young professionals nemen in
dit debat een unieke positie in, en zullen de drijvende kracht achter grote veranderingen worden. KEK biedt young
professionals de kans om cross sectoraal te netwerken om samen een sterkere positieve invloed uit te oefenen.
Zowel door onze stem te laten horen bij beleidsmakers, als door onze eigen werkgevers versneld te laten
verduurzamen.

WAT GA JE DOEN:

● Je bent verantwoordelijk voor regelmatig overleg met een team van circa twintig Sectorleads, verdeeld
over zes sectorteams Energiesysteem, Industrie, Landbouw,  Gebouwde Omgeving, Arbeidsmarkt en
Onderwijs en Mobiliteit. Daarnaast zijn de teams Circulaire Economie en Groene Financiering in opkomst.

● Je helpt de Sectorleads en ambassadeurs om aan tafel te komen bij relevante beleidsmakers
● Je koppelt de missie en visie van KEK aan concrete en laagdrempelige acties waarmee je ambassadeurs en

Sectorleads bij de organisatie kunt betrekken
● Je neemt actief deel aan alle bestuursactiviteiten, waaronder tweewekelijkse bestuursvergaderingen

WIE BEN JIJ:

● Je bent in staat om mensen op een positieve manier actief bij de organisatie te betrekken
● Je weet hoe je initiatief kunt stimuleren, zodat mensen met goede ideeën de ruimte krijgen om deze uit te

voeren
● Je bent een verbinder pur sang die gemakkelijk te bereiken is en waarmee het contact laagdrempelig

verloopt.
● Je bent young professional en ongeveer 6 uur per week beschikbaar

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG:

● Een geweldig sterk netwerk van ruim 1000 young professionals die je goed kan leren kennen
● De mogelijkheid om de energietransitie actief te versnellen door contact met de top van het bedrijfsleven

en de politiek met de Sectorleads
● Versnelde impact te maken door de Sectorleads in hun kracht te zetten en te houden.
● Een leuk en divers bestuur wat gedreven is om KEK verder te brengen, maar ook veel gezelligheid biedt
● Een mooie toevoeging op je CV

INTERESSE?

Stuur je CV en een korte motivatie naar sollicitaties@klimaatenergiekoepel.nl. Wil je eerst meer weten over de

functie? Neem dan contact op met Jurgen Pennings via strategie@klimaatenergiekoepel.nl
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