Vacature Jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN
Wil jij de Algemene Vergadering van de VN in New York toespreken? Word dan Jongerenvertegenwoordiger
AVVN!
Vind jij vrede, veiligheid en mensenrechten interessant? Wil jij de stem en ideeën van jongeren uitdragen bij de
Algemene Vergadering van de VN en de Commission for Social Development? En ga je heel Nederland door om
jongeren bij VN-thema’s en de Global Goals te betrekken? Als jongerenvertegenwoordiger vorm je de schakel
tussen jongeren en beleidsmakers. Je gaat actief op zoek naar de meningen en ideeën van veel verschillende
jongeren en bespreekt die met (inter)nationale beleidsmakers: van ministers tot de Secretaris-Generaal van de
VN. Geweldig voor je persoonlijke ontwikkeling, plus een perfecte kans om je idealen in praktijk te brengen!
Als jongerenvertegenwoordiger:
•
•
•
•
•
•
•

geef je workshops en gastlessen
ontwikkel je vaardigheden in lesgeven, debatteren en overtuigen
leer je spreken voor zowel politici als jongeren
neem je deel aan toonaangevende (internationale) bijeenkomsten
bouw je een netwerk op hoog niveau op
werk je samen met jongeren over de hele wereld
krijg je de kans om jouw ideeën voor een betere wereld in praktijk te brengen

Wat ga je doen als Jongerenvertegenwoordiger AVVN?
Nederland
Als jongerenvertegenwoordiger naar de AVVN houd je je bezig met actuele VN-thema's. Vrede en veiligheid, de
bescherming van mensen- en kinderrechten, de implementatie van de Global Goals en de relatie tussen
internationale handel, economie en ontwikkelingssamenwerking, zomaar een paar onderwerpen waar jij als
jongerenvertegenwoordiger AVVN mee aan de slag kunt gaan. Input voor deze thema's haal je bij jongeren in
heel Nederland. Dit doe je onder andere door gastlessen en workshops te geven op scholen, events en andere
gelegenheden. Ook geef je speeches tijdens VN-simulaties en neem je deel in panels. Door middel van jouw
activiteiten kom je te weten wat jongeren belangrijk vinden en kan je hun stem luid en duidelijk laten horen in
Nederland, maar ook bij de Verenigde Naties.
New York
Een aantal maanden nadat je verkozen bent, volgt er samen met je senior-collega een bezoek aan een VN
conferentie in New York; dit zal hoogstwaarschijnlijk de CSocD zijn. In je tweede jaar geef je als
jongerenvertegenwoordiger een speech tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar kun je
een thema dat belangrijk is voor Nederlandse jongeren onder de aandacht brengen bij wereldleiders.
Daarnaast werk je samen met de Nederlandse Delegatie en bepaal je het jongerenstandpunt over diverse
thema's die op de VN-agenda staan. Je werkt ook samen met je internationale collegajongerenvertegenwoordigers, bijvoorbeeld door samen te lobbyen bij lidstaten van de VN of door een samen
een side-event te organiseren.

Alles wat je bij deze VN-conferenties meemaakt en beleeft, koppel je terug aan Nederlandse jongeren. Je
betrekt ze bij jouw belevenissen door bijvoorbeeld blogs te schrijven en filmpjes te maken en op een leuke,
jonge manier over de VN te vertellen. Je bent altijd actief bezig met het opzetten van acties en het inzetten van
social media en andere kanalen om jongeren bij de VN te betrekken.
Collega’s
Je gaat deel uitmaken van een hechte groep van jongerenvertegenwoordigers. Deze bestaat uit jouw directe
collega jongerenvertegenwoordiger naar de AVVN en de andere zes jongerenvertegenwoordigers (op het
gebied van Duurzame Ontwikkeling, UNESCO en Europese Zaken). Jouw directe collega is Elian Yahye. Hij is al
een jaar bezig en samen met hem ga je bedenken hoe jij de komende twee jaar precies gaat invullen. Ook ben
je als jongerenvertegenwoordiger nauw betrokken bij de werkgroep VN – een enthousiaste groep
internationaal georiënteerde jongeren. Zij vormen je vaste achterban; tijdens de maandelijkse meetings koppel
jij je acties en ervaringen aan hen terug en samen met hen zet je projecten op en denk je plannen uit.
Daarnaast ben je betrokken bij relevante projecten van NJR en word je vanuit NJR begeleid en ondersteund.
Ten slotte werk je samen met je collega-jongerenvertegenwoordigers aan het vergroten van de betrokkenheid
van jongeren bij de implementatie van de Global Goals.
En verder…
Gemiddeld ben je 20-24 uur per week bezig met de functie. Soms minder omdat het bijvoorbeeld vakantietijd
is, soms meer als er bijvoorbeeld veel gastlessen of grote conferenties gepland staan. De meeste
jongerenvertegenwoordigers combineren met studie en/of parttimebaan. Het is een flinke kluif, dus bedenk
goed of je hier twee jaar lang tijd voor hebt. Maar onthoud ook dat je er ontzettend veel waardevolle ervaring
en een groot netwerk voor terugkrijgt.
Voorwaarden om je verkiesbaar te kunnen stellen zijn:
•
•
•
•
•

je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed
je bent op 16 september 2017 minimaal 18 en maximaal 24 jaar
je hebt de Nederlandse nationaliteit
je bent bereid je gemiddeld 20-24 uur per week in te zetten voor een periode van twee jaar
Je bent in staat om in januari/februari en oktober 2018 naar New York te reizen

Interesse? Stuur dan uiterlijk 16 september 2017 een motivatiebrief en je CV naar verkiezing@njr.nl onder
vermelding van ‘Sollicitatie Jongerenvertegenwoordiger AVVN’ en vergeet daarin niet het volgende te
vermelden:
•
Waarom jij jongeren wilt vertegenwoordigen
•
Waarom jij affiniteit hebt met de VN en VN-thema’s (o.a. internationale handel, economie en
ontwikkelingssamenwerking; de bescherming van mensen- en kinderrechten; vrede & veiligheid)
•
Hoe jij jongeren wilt betrekken bij de VN en de Global Goals
Meer weten over de procedure? Kijk op www.jongerenvertegenwoordigers.nl Hier vind je ook informatie over
alle jongerenvertegenwoordigers en de werkgroepen.
Over NJR
NJR is hét jongerennetwerk van Nederland. Het is de missie van NJR om jongeren te verbinden: met hun eigen
sterke punten, met elkaar en met de organisaties en bedrijven die vorm geven aan onze wereld. Kijk ook op
www.njr.nl.

