Gezocht: werkgroepleden NJR Jong &
Duurzaam
Ben jij geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling? Wil je ervaring opdoen in het geven van gastlessen
over duurzaamheid en in het opzetten van projecten? Dan is de NJR werkgroep Jong & Duurzaam op
zoek naar jou! Jong & Duurzaam biedt de kans om jezelf te ontwikkelen op het gebied van
uiteenlopende duurzame thema’s, internationale politiek, educatie en projectmanagement.
Wie zijn wij?
De werkgroep Jong & Duurzaam van NJR is een enthousiaste, actieve en diverse groep bestaande uit
scholieren, studenten en young professionals van 18 tot 26 jaar oud met een passie voor
duurzaamheid.
Wat doen wij?
We ontwikkelen verschillende projecten, door en voor jongeren van onze leeftijdscategorie. Elke week
staat er wel iemand voor de klas om een gastles over duurzaamheid te geven op een basisschool,
middelbare school, MBO of PABO. Uiteindelijk ondersteunt de gehele werkgroep de
jongerenvertegenwoordigers duurzame ontwikkeling door het gesprek over duurzaamheid met
jongeren op gang te brengen!
Wat kan jij doen?
Lid worden! Alle werkgroepleden geven gastlessen. Verder kan je meewerken aan het verder
ontwikkelen van onze lesprogramma’s, een project opzetten, de social media kanalen beheren of
misschien wel een coördinerende rol op je nemen.
Wie zoeken we?
- Jongeren tussen de 18 en 26 jaar met passie voor duurzame ontwikkeling
- Gemotiveerde mensen die het zien zitten om voor de klas te staan
Wat verwachten we van je?
- Aanwezigheid bij vergaderingen om de week op maandagavond in Utrecht
- Actieve deelname in het geven van gastlessen, gemiddeld een keer per drie weken
- Inzet voor minimaal een schooljaar, van september tot juni
- Goed bereikbaar zijn via telefoon en e-mail
Wat krijg je ervoor terug?
- Didactische ervaring bij het geven van gastlessen
- Ervaring in het opzetten en uitvoeren van projecten
- Leren om anderen te enthousiasmeren over duurzaamheid
- Meer kennis over duurzame thema’s
- Samenwerking met een divers team van ambitieuze jongvolwassenen
Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag lid worden? Stuur dan uiterlijk 1 augustus een mail met
je CV en motivatiebrief naar Minke (docoordinator@njr.nl) We ontvangen je brief graag zo vroeg
mogelijk, zodat we al op tijd kunnen beginnen met de sollicitatiegesprekken.
Meer info?
Mail docoordinator@njr.nl of kijk op www.jongerenvertegenwoordigers.nl of jongenduurzaam.nl
Twitter: @JongenDuurzaam | Facebook: NJR Jong & Duurzaam | Website: www.jongenduurzaam.nl

