Gezocht: werkgroepleden VN, Europese Zaken, Jong & Duurzaam en
UNESCO
Ben jij geïnteresseerd in de VN, Europa, Duurzame ontwikkeling of Unesco en wil je ervaring opdoen in het
opzetten van acties en projecten en het geven van gastlessen rondom één van deze thema’s? Dan zijn de
NJR werkgroepen op zoek naar jou!
Periode: sept 2015 - juni 2016 of langer
Verwachte inzet per week: Ong. 5-10 uur
Wie zijn wij?
De NJR werkgroepen (Jong en Duurzaam, Unesco, VN en Europese Zaken) bestaan alle vier uit een groep
enthousiaste jonge mensen van 16 tot 26 jaar oud, afkomstig uit heel Nederland, met interesse in het
thema van de werkgroep.
Wat doen wij?
De werkgroep zet samen met de jongerenvertegenwoordigers projecten, acties en activiteiten op met als
doel impact te hebben op jongeren en/of beleid binnen het thema waarin de werkgroep actief is. Dit kan
betekenen dat er een lobbyactie wordt opgezet om Mark Rutte naar een duurzaamheidstop in Manhattan te
krijgen (zie www.dusmarknaarmanhattan.nl ), of dat er gastlessen worden ontwikkeld en uitgevoerd om
jongeren te vertellen over het werk van UNESCO en hen iets te leren over culturele diversiteit (zie
http://www.jongerenvertegenwoordigers.nl/unesco/werkgroep/culturele_reis_rondom_de_wereld ). Zomaar
twee voorbeelden van projecten die de werkgroepen het afgelopen jaar bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd
hebben. Dit doen zij onder leiding van de werkgroepcoördinator en in nauwe samenwerking met de
Jongerenvertegenwoordigers die actief zijn op het thema van de werkgroep. De
jongerenvertegenwoordigers kunnen de verzamelde input van jongeren bij al deze projecten weer uitdragen
bij Europa/de VN.

Wat kun jij doen?
Lid worden! Als lid van de werkgroep draai je mee in een of meerdere projecten en help je mee
gastlessen te geven over de VN / Europa.
Wie zoeken we?
-

Jongeren tussen 16 en 26 jaar
Jongeren met affiniteit met het thema van de werkgroep (VN/Duurzame
ontwikkeling/Europa/Unesco)
Gemotiveerde, enthousiaste en creatieve werkers

Wat verwachten we van je?
-

-

Aanwezig zijn bij de twee/driewekelijkse vergaderingen (frequentie verschilt per werkgroep)
Actieve inzet van 5 tot 10 uur per week, met o.a.:
o Inzet voor minimaal 1 van de lopende projecten
o Actieve deelname aan het gastlessenproject op scholen
Actieve deelname voor minimaal een jaar (sept-juni)
Goed bereikbaar zijn via telefoon en e-mail

Wat krijg je ervoor terug?
-

Ervaring in het opzetten en uitvoeren van projecten
Leerzaam contact met jongeren
Didactische ervaring bij het geven van gastlessen

-

Samenwerking met jonge ambitieuze mensen van verschillende achtergronden
Mogelijkheid om deel te nemen aan evenementen, workshops en seminars
De kans om je netwerk te vergroten en kennis over de VN / Europa op te doen
Een aantal trainingen en workshops
De mogelijkheid om deel te nemen aan meerdere NJR projecten en activiteiten

Looptijd
De werkgroepen hebben een instroommoment per jaar, september. Per collegejaar worden bestaande
projecten uitgevoerd en nieuwe projecten bedacht. Je kunt ervoor kiezen om een jaar (tot en met juni)
bij de werkgroep te blijven, maar je mag natuurlijk altijd voor een langere periode lid blijven.
Vergaderingen vinden eens in de drie of vier weken plaats in Utrecht.
Interesse?
Word je nieuwsgierig en wil je graag lid worden? Stuur dan je motivatie en CV naar, of neem contact
op met, één van de coördinatoren van de werkgroep;
eucoordinator@njr.nl voor de werkgroep Europa
docoordinator@njr.nl voor de werkgroep duurzame ontwikkeling
vncoordinator@njr.nl voor de werkgroep Verenigde Naties
unescocoordinator@njr.nl voor de werkgroep Unesco

Meer info?
Check www.jongerenvertegenwoordigers.nl

