
Projectondersteuner 
energietransitie 
Wil jij meewerken aan een schone, veilige en eerlijke energievoorziening 
voor iedereen? 

  

WISE is per direct op zoek naar een projectondersteuner die komt helpen met het 
uitvoeren van onze projecten en campagnes. Je zult voor het grootste deel werken aan het 
Europese Emission Trading eXtra (ETX) project - dat we uitvoeren met verschillende 
Europese ngo’s. Dit project heeft tot doel het Europese emissiehandelssysteem niet alleen 
te laten werken voor bedrijven, maar eindelijk ook voor de EU-burger en het klimaat. Met 
onze partners in verschillende lidstaten doen we onderzoek, organiseren we trainingen en 
lobbyen we voor een ambitieus en rechtvaardig emissiehandelssysteem. Wil jij een bijdrage 
leveren aan het aanscherpen van de ‘hoeksteen’ van de Europese Green Deal? Reageer dan 
snel!  

 

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 duidelijk handelingsperspectief.  
 

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 je hebt interesse in het Europees 
klimaatbeleid; 

 Je vindt het leuk om bijeenkomsten en activiteiten te organiseren en werkt secuur; 
 Je vindt het leuk om informatie rondom de Green New Deal en onderzoeken over het ETS 

systeem uit te zoeken en je vindt het leuk je ergens helemaal in vast te bijten;  
 Je hebt ervaring met of gevoel voor het werken met internationale organisaties; 
 Je bent proactief en pakt snel taken op die blijven liggen; 
 Je beheerst de Engelse taal; 
 Je vindt het fijn om te werken in een klein team. 

  
 Wat ga jij doen?  

Je ondersteunt met de uitvoering van administratieve en organisatorische taken; 

 Je leest je in op de ontwikkelingen rondom het emissiehandelssysteem; 
 Je ondersteunt specifiek bij de organisatie van verschillende bijeenkomsten en trainingen in 

Nederland, Brussel en/of online en het uitvoeren van een onderzoek; 
 Je ondersteunt waar nodig andere campagnes van WISE met organisatorische taken;  



 Je levert input voor de gebruikelijke sociale mediakanalen. 

  
 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 mee te werken aan een super relevant Europees 
project op het gebied van klimaatbeleid.  

 

Wat bieden wij? 

 Een halfjaarcontract voor 0,6 fte met een brutosalaris van € 2.574,93 per maand bij een 40-
urige werkweek en reiskostenvergoeding; 

 Veel ruimte voor eigen initiatief en verdieping; 
 Campagne-ervaring;  
 Meedraaien in een team van enthousiaste en gepassioneerde mensen die streven naar een 

rechtvaardige energietransitie. 

  
 Op je lijf geschreven? 

 

 Solliciteer dan zo snel mogelijk door je CV te sturen naar kantoor@wisenederland.nl. 
Startdatum: zo snel mogelijk. Voor vragen kun je contact opnemen met Lisanne Boersma 
via T: 020 - 612 6368 E: lisanne@wisenederland.nl 
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