Stagair(e) of vrijwilliger
Campagneondersteuner
WISE is op zoek naar een stagiair die ons komt helpen met campagne voeren! Ben jij
bevlogen en heb je creatieve ideeën? En wil jij je talenten inzetten om een bijdrage te leveren
aan de energierevolutie? Kom onze club versterken!
Wie zijn wij?
WISE (World Information Service on Energy) is een milieuorganisatie die gespecialiseerd is
in energievraagstukken. WISE voert campagne vóór 100% hernieuwbare
energie, wereldwijd, voor nu en voor later. Dat kan, maar de tijd dringt. WISE kiest daarom
voor de opgestroopte mouwen. Wij informeren, publiceren, organiseren en activeren. We
hebben verschillende campagnes, altijd met een duidelijke
handelingsperspectief. Om support te krijgen voor onze campagnes is het cruciaal om ons
verhaal goed over te brengen. Daar hebben we jou bij nodig!
Wie ben jij?
Denk je niet álle kennis en vaardigheden in huis te hebben? Twijfel dan niet om toch te
reageren!







Je hebt affiniteit met de campagnes van WISE en bent bezig met duurzaamheid;
Je vindt het leuk om dingen te organiseren en mensen te mobiliseren;
Je vindt het leuk om dingen uit te zoeken en je ergens helemaal in vast te bijten;
Jij hebt ervaring met of gevoel voor het werken met (online) media, om effectief campagne
te voeren resultaten te behalen;
Je bent nieuwsgierig, flexibel en proactief;
Interesse in (en kennis van) vormgeving en beeldredactie is een pré.

Wat ga jij doen?
In 1951 stelt de regering 300.000 gulden beschikbaar voor plannen die moeten leiden tot de
realisatie van een eerste Nederlandse kerncentrale. De eerste subsidie voor kernenergie is
geboren. Hoeveel publiek geld is er in de afgelopen decennia gegaan naar (stimulering van)
kernenenergie? We weten het niet precies. Het zal om miljarden gaan. Jij gaat dat uitzoeken!
Daarnaast ondersteun je WISE met de drie bestaande campagnes:






Met mogelijke administratieve, creatieve en organisatorische taken;
Specifiek help je mee met de organisatie en mobilisatie voor een protestfietstocht tegen
kernenergie in het laatste weekend van september en de landelijke klimaatdemonstratie op
6 november;
Je levert input voor de gebruikelijke sociale mediakanalen en helpt indien mogelijk bij het
creëren van verschillende type (online) content- in tekst, beeld en video.
Je gaat een bijzonder leerzame tijd tegemoet waarin je op alle niveaus wordt betrokken bij
de activiteiten van WISE.

Waarom WISE?
WISE is een kleine, informele organisatie met lef. Wij bieden jou de kans om bij ons een
professioneel netwerk op te bouwen en jouw eigen creativiteit aan te wenden voor
maatschappelijke impact. Heb je een leuk idee? Voer het uit! Koffie zetten kunnen we
zelf wel.
Wat bieden wij?






Een vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding;
Veel ruimte voor eigen initiatief en verdieping;
Campagne-ervaring;
Meedraaien in een team van enthousiaste mensen die de wereld willen verbeteren;
Een unieke kans om invloed uit te oefenen op de nieuwe (strategische) koers van
WISE en hier persoonlijk invulling aan te geven;

Op je lijf geschreven?
Solliciteer dan snel! Stuur voor 30 augustus je CV en een korte
motivatie naar kantoor@wisenederland.nl. Startdatum, duur en aantal werkdagen in
overleg, bij voorkeur vanaf begin september, 2 tot 4 dagen per week. Voor vragen kun je
contact opnemen met Lisanne Boersma via T: 020 - 612 6368
E: lisanne@wisenederland.nl

