Marketing- en communicatie-enthousiasteling
Stel: je zit lekker in je warme huis achter je laptop. Koffietje erbij, muziekje aan. En ondertussen
draag je bij aan een beter klimaat. Zou tof zijn, toch? Goed nieuws: dat kan. Wij zoeken namelijk
een leuke, positieve communicado om ons toffe ‘team met een missie’ te versterken.
Wat we willen met ons landelijke netwerk van Klimaatgesprekken
Klimaatkeuzes zijn de toekomst, of we nu in 2030, 2040 of 2050 op nul broeikasgassen zitten.
Om gaan we toch. Hartstikke normaal dus. En cool. Dat willen we over de bühne brengen. Via
Klimaatgesprekken gaan we daarom in kleine groepen door heel Nederland het gesprek aan
over keuzes voor een beter klimaat. Op een leuke, positieve, constructieve manier.
We willen met jou de beeldvorming rondom duurzaamheid veranderen. Van ‘somber, moeilijk
en alternatief’ naar ‘vrolijk, makkelijk en normaal’.
Waar we nu vast lopen
Tja, we lopen op best veel dingen vast in de communicatie. Omdat we ‘handjes’ en een
strategisch ingestelde hersenpan missen. Wat we zoeken is iemand die dat allebei leuk vindt, en
zo wil helpen om onze snel groeiende Stichting op de kaart te zetten. 4 uurtjes per week is toch
wel handig om dat te kunnen doen zonder dat je klem komt met andere leuke dingen.
Wat ga je doen?
- de website bijhouden: je plaatst af en toe een artikel, persbericht of nieuwsbericht.
- communicatiezaken regelen als we een keer een bijeenkomst of evenement hebben.
- wervingspitches maken voor andere organisaties.
- communicatiestrategie opstellen.
- samen met ons de marketingcommunicatie-uitingen en social media doorontwikkelen.
- afstemming met media en partner-organisaties.
Het team
Je werkt samen met een cartoonist, eindredacteur en socialmediamanager, en dat team kan
nog verder worden uitgebreid. Je doet het dus met elkaar. Dat is makkelijker en gezelliger.
Ook word je onderdeel van het bestuur. Je beslist dus mee over onze interne organisatie en
strategie.
Wie ben jij?
We zouden het tof vinden als je het volgende in huis hebt (want wij hebben het niet):
- Ervaring met on- en offline communicatie in praktische en strategische zin.
- Je maakt zelf klimaatkeuzes in je eigen leven en werk. Zoek je daarin ruimte voor verbetering,
dan is dat helemaal een pré.
- Je bent vrolijk, makkelijk, enthousiasmerend en eigenlijk gewoon ‘ the girl/guy next door’.
- Je bent beschikbaar voor een uurtje of 4 per week. Het bestuur overlegt daarnaast 1 x per
maand (meestal in Utrecht).
- Je bent flexibel en ondernemend. (de media laat zich niet altijd plannen)

Wat krijg je ervoor terug?
- Een kans om met je vak heel concreet verschil te maken in het klimaatvraagstuk. Deelnemers
aan klimaatgesprekken reduceren meestal 20-50% van hun klimaatimpact. Dat is veel. Jij draagt
daar aan bij.
- Je wordt onderdeel van een warme en bevlogen organisatie. Je beslist mee, en we leren van
elkaar.
- Onkostenvergoeding.
- De kans om je inhoudelijke expertise en netwerk uit te breiden en in de praktijk tebrengen.
Organisatie
Stichting Klimaatgesprekken Nederland is de Nederlandse tak van Carbon Conversations.
Carbon Conversations bestaat in Groot-Brittannië al 10 jaar, en breidt nu uit naar andere landen
zoals Frankrijk, Australië, Canada en Nederland. In Nederland zijn we dus nog aan het pionieren,
maar onze aanpak is internationaal al gerijpt en bewezen.
Als stichting zijn we professioneel, oplossingsgericht en verbindend. Wij willen van
klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal maken.
Interesse?
Wil jij in een bevlogen team Nederland duurzamer maken? Stuur dan een bericht met je
contactgegevens, en c.v. of een link naar je Linkedin-profiel naar info@klimaatgesprekken.nl.
Mede namens het klimaat alvast superbedankt voor je reactie!
Twijfel je? Omdat je misschien niet helemaal aan ons ideaalplaatje voldoet? Laat ons jou dan
bellen, mail even info@klimaatgesprekken met een belverzoek. Even kletsen vinden we sowieso
leuk, en wie weet is er toch een dikke match.
“Leuk, maar wie zijn jullie eigenlijk?”
Goeie vraag. Kijk, dit zijn we: Catharina, Damy, Eric, Bianca, Manu, Anneke, Anouk en Usha (niet
op de foto). We houden van het klimaat én van gezelligheid. In Klimaatgesprekken komt dat
allemaal samen.

