Vrijwilligersvacature:
Directielid KlimaatGesprekken BV – de “bezielde business bouwer” (v/m)!
Wil jij met een bevlogen team bijdragen aan de missie om klimaatvriendelijke keuzes vanzelfsprekend
te maken? Zet jij jouw expertise en drive op het vlak van marketing, acquisitie, sales of business
development graag in om de klimaattransitie te versnellen?
Over ons
Stichting KlimaatGesprekken is sinds 2016 met gedreven vrijwilligers vanuit zeven regio’s in meer dan 70
locaties actief om deze missie te realiseren. Dat werd dit jaar beloond met plaats 22 in de Trouw
Duurzame Top 100. Op dit moment zijn ongeveer 130 coaches op vrijwillige basis actief voor de stichting.
Zo stimuleren we honderden mensen per jaar om na te denken over de eigen milieu-impact en hier
concrete stappen in te zetten.
Door de toenemende vraag vanuit organisaties is door de stichting in 2017 KlimaatGesprekken BV
opgericht. Deze voert met zo’n 25 senior klimaatcoaches betaalde opdrachten uit voor overheden en
bedrijven die de ambitie hebben om duurzaamheid breed te integreren. Voor meer informatie:
www.klimaatgesprekken.nl.
Achtergrondinformatie
In 2018 en 2019 maakten we een sterke groei door, 2020 stond in het teken van corona en online
diensten. Naast de uitvoering van het bedrijfsplan is het verdere aanpassen aan de anderhalvemetereconomie onze uitdaging voor 2021.
In de directie van de BV, die bestaat uit drie personen, is een vacature ontstaan. Een aftredend directielid
focust op de bestuurdersrol in de stichting. Het nieuwe directielid van KlimaatGesprekken BV voegt
commerciële ervaring toe op het gebied van marketing, acquisitie, sales of business development. Als
teamspeler en kenner van het duurzame circuit creëert zij/hij kansen om uitdagingen van potentiële
opdrachtgevers te koppelen aan onze diensten.
Wij vragen:
• Jouw kennis en ervaring op het vlak van marketing, acquisitie, sales of business development. Als
je dat al in de context van duurzaamheid of klimaatbewuste keuzes hebt gedaan, is dat helemaal
fijn!
• Je organiseert jezelf en vindt het leuk om samen met anderen ons aanbod verder te ontwikkelen.
• Je bent een netwerk(st)er met extraverte kwaliteiten. Je contacten bij overheden,
ingenieursbureaus of met beleidsmakers zijn een pré.
• Je voelt je thuis in onze cultuur: vrolijk, pragmatisch, enthousiasmerend, oplossingsgericht en
verbindend.
• Je bent beschikbaar voor 1 dagdeel per week en deelt je eigen tijd in.
• Na je inwerkperiode van drie maanden committeer je je voor minimaal één jaar vanwege jouw
strategische positie als nieuw directielid.

Wij bieden:
• Directe verantwoordelijkheid in een groeiende organisatie met een sterke marktreputatie.
• Een actieve kans om heel concreet verschil te maken in de klimaattransitie.
• Een warme en bevlogen beweging, die ruimte biedt voor persoonlijke wensen, groei, initiatief en
creativiteit.
• Een netwerk van collega’s in duurzaamheid, zowel landelijk als lokaal.
Interesse?
Stuur dan vóór 18 januari a.s. een korte motivatie met je CV of LinkedIn profiel en contactgegevens naar
organisaties@klimaatgesprekken.nl. Daarna nemen we snel contact met je op.
Wil je eerst meer informatie? Stuur een mail naar bianca@klimaatgesprekken.nl. Zij beantwoordt graag je
vragen.

