
WISE zoekt: coördinator kernenergie (24- 32 uur) 

Ter versterking van onze kernenergiecampagne zijn we op zoek naar een communicatieprofessional 

met politiek gevoel. De komende jaren speelt in politiek Den Haag de discussie over kernenergie 

volop. WISE is een organisatie met een lange historie tegen kernenergie en dé organisatie wiens 

mening gevraagd wordt zodra de discussie oplaait. Jij bent degene die voor WISE op de hoogte blijft 

van het politieke debat, contacten legt in Den Haag, kansen signaleert voor acties en 

(pers)materialen ontwikkelt, gericht op zowel het grote publiek als de milieubeweging, de 

ambtenarij en natuurlijk de politiek. Je coördineert mediaverzoeken en gaat op zoek naar kansen om 

onze boodschap over te brengen. Op termijn kun je ook zelf woordvoering gaan doen voor WISE.  

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 scenario is mogelijk, 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. Samenwerking zit in ons 

DNA, onze expertise op het thema kernenergie stellen we graag beschikbaar aan collega 

milieuorganisaties. 

Ben jij onze nieuwe collega? Dan heb je:  

• Een passie voor échte oplossingen voor de energiecrisis, zonder fossiel of kernenergie; 

• De gave om uit complexe informatie snel de essentie te kunnen halen; 

• De vaardigheid om die essentie vervolgens in begrijpelijke en overtuigende taal te 

verwoorden; 

• Geen moeite met het verzorgen van visueel aantrekkelijke materialen; 

• Een goed gevoel voor politieke verhoudingen; 

• Een neus voor de juiste benadering van verschillende doelgroepen; 

• Geen angst om in gesprek te gaan met kamerleden of de minister; 

• Bij voorkeur een achtergrond in communicatie, journalistiek of politiek. 

Twijfel je over je kennisniveau op het gebied van kernenergie? Geen probleem, je werkt samen met 

de vele experts die de milieubeweging rijk is. Ons team is hecht en altijd bereid om elkaar verder te 

helpen.  

Wat wij bieden:  

• Een contract voor zes maanden, met uitzicht op verlenging; 

• Een razend interessante, uitdagende startersfunctie met veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid; 

• Voldoende doorgroeimogelijkheden; 

• Een informele werkomgeving in een kleine, eigenzinnige organisatie; 

• Begeleiding van ervaren anti-kernenergie campaigners; 

• Vergoeding woon-werkverkeer op basis van OV. 

Meer weten? Neem contact op met Jorien de Lege via directie@wisenederland.nl. 


