Enthousiaste, daadkrachtige coördinator gezocht voor het bestuur van KlimaatGesprekken
Wil jij je graag inzetten om de klimaattransitie in Nederland te versnellen? Om samen
klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal te maken? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste,
daadkrachtige coördinator om ons bevlogen bestuur te ondersteunen. Je werkt zelfstandig vanuit
huis en hebt veel contacten met het bestuur, groepscoaches en deelnemers. Skype, mail, whatsapp,
bellen, Facebook, LinkedIn, whatever it takes. 1 keer per maand vergaderen we met het bestuur bij
Utrecht Centraal.
Je bent als coördinator verantwoordelijk voor allerlei regeldingen en samen met de secretaris de spin
in het web van het stichting bestuur. Je werkt zorgvuldig, houdt graag het overzicht en bent positief
ingesteld. Een paar voorbeelden van werkzaamheden zijn: beheer van onze mailbox, vragen
beantwoorden, aanmelding van deelnemers verwerken en bevestigingen versturen, afspraken
inplannen voor bestuur en met groepscoaches, het laten drukken van onze werkboeken en het
toesturen van trainingsmaterialen naar onze groepscoaches. Als je ook graag nieuwe projecten
oppakt die je van A tot Z beheert, dan is er genoeg te doen! Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van
nieuwe kantelpunten of het nog verder versterken van de binding tussen onze 79 vrijwilligers en de
stichting.
Gevraagd:
• Ervaring met werken in een vrijwilligersorganisatie is een pré. Aantoonbaar organisatietalent
en het vermogen overzicht te houden is een must.
• Ervaring met het maken van klimaatkeuzes in eigen leven. Het is een pré als je nog ruimte
voor verbetering ziet of zoekt.
• Persoonlijke stijl die zowel zorgvuldig en assertief is, als warm en constructief.
• Beschikbaarheid voor circa 1 tot 2 dagdelen per week, flexibel in te zetten door de week
heen, bijvoorbeeld elke dag een uurtje voor mails, coördinatie etc.
• Flexibiliteit en reactiesnelheid die past bij een pionierende organisatie.
Geboden:
• Een kans om heel concreet verschil te maken in het klimaatvraagstuk. Deelnemers aan
klimaatgesprekken reduceren 20-50% van hun klimaatimpact.
• Teamwork in een warme, bevlogen organisatie, met ruimte voor persoonlijke inbreng.
• Vergroten van je netwerk in duurzaamheid.
• Onkostenvergoeding.
Organisatie
Stichting Klimaatgesprekken Nederland is de Nederlandse tak van Carbon Conversations. Carbon
Conversations bestaat 10 jaar in de U.K. en breidt nu uit naar andere landen zoals Frankrijk,
Zwitserland, Spanje, Canada en Nederland. De Nederlandse organisatie is dus zowel pionierend, als
geworteld in een gerijpte en bewezen aanpak.
De werkcultuur is bevlogen, professioneel, oplossingsgericht en verbindend. De ambitie is om de
klimaatgesprekken aan te bieden in een aantal steden in Nederland om lokaal focus te realiseren en
daarmee een sneeuwbaleffect te creëren.
Interesse?
Stuur dan een kort bericht met je motivatie en achtergrond, cv of LinkedIn profiel en
contactgegevens naar info@klimaatgesprekken.nl en dan nemen we contact met je op.
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