Vrijwillige inzet bestuursfunctie: secretaris
Wil jij je graag in een leuk team inzetten voor de klimaattransitie in Nederland? Wij zijn op
zoek naar een secretaris. Iemand die zorgvuldig is, graag overzicht houdt en dingen regelt.
Je bent als secretaris verantwoordelijk voor allerlei regeldingen, verslagen en rapporten en
de spin in het web van het stichting bestuur. Voorbeelden: binnenkomende vragen
beantwoorden of doorspelen, notulen en (opvolging van) actielijsten en besluitenlijsten, en
een overzichtelijke digitale bestandenmap en werkprocessen. Naast deze administratieve
zaken, zorg je als secretaris samen met de voorzitter voor een goede agendering van
bestuursonderwerpen en denk en beslis je mee in strategie en beleid door het bestuur.
Verder verricht je allerlei regeldingen zoals locaties zoeken voor bijeenkomsten en
uitnodigingen versturen.
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.
• Een vitaal netwerk onder de babyboom generatie of andere gemeenschappen is een
pré.
• Persoonlijke stijl die zowel zorgvuldig en assertief is, als warm en constructief.
• Beschikbaarheid voor een paar uur per week. Het bestuur overlegt 1 x per maand.
• Flexibiliteit en reactiesnelheid die past bij een sterk groeiende 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 een sterk netwerk, met ruimte
voor persoonlijke inbreng en groei.
• Onkostenvergoeding waar nodig.
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. Het bestuur
vergadert in Utrecht. De missie van KlimaatGesprekken is om klimaatvriendelijke keuzes in
Nederland het nieuwe normaal te maken. Met hoop, humor en handelperspectief.
Interesse?
Stuur dan een kort bericht met je motivatie en achtergrond, c.v. of Linkedin profiel en
contactgegevens naar info@klimaatgesprekken.nl en dan nemen we contact met je op.
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