
 

 
 
 

Coördinator evenement  
‘Pensioenen en de Klimaatcrisis’ 

(parttime, tijdelijk) 
 
Het Pensioenen fossielvrij team van Fossielvrij NL organiseert een publiek event op 2 november 2017 
in Pakhuis de Zwijger: “Jouw pensioen en de Klimaatcrisis: is jouw pensioen deel van de oplossing of 
deel van het probleem?” 
 
We zijn op zoek naar iemand die het team van vrijwilligers en de komende tijd kan ondersteunen bij 
de organisatie van dit evenement. Het gaat om een parttime, tijdelijke functie van begin september 
(zo snel mogelijk starten) tot en met de eerste week van november.  
 
Het gaat om de volgende taken: 

● Het schrijven en maken van promotie materialen, flyers, twitter memes, etc. 
● Het coördineren van de communicatie en social media om het evenement te promoten en 

verspreiden. 
● Het opstellen van een mediaplan, persberichten en het benaderen van de media. 
● Ondersteuning bij de logistiek en communicatie met de sprekers van het evenement. 

 
Benodigde kwaliteiten en ervaring:  

● Goede communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels, zowel geschreven als 
gesproken; 

● Basiskennis van de klimaatproblematiek en de manier waarop de Fossielvrij beweging zich 
organiseert; 

● Ervaring met het organiseren en coördineren van (middel) grote evenementen en de promotie 
daarvan. 

● Ervaring met het schrijven van persberichten en het benaderen van de pers. 
 
Gewenste vaardigheden en persoonlijkheid: 

● Zelfstandige werker, flexibel in werkuren en initiatiefrijk; 
● Sociale persoonlijkheid: makkelijk in contact maken en gewend om samen te werken in 

teams.  
 
Positie type: Parttime, 12-16 uur per week (flexibel in te vullen) 
Start datum: Zo snel mogelijk  
Compensatie: Stagevergoeding / declaratie van aantal uren obv zzp-overeenkomst (in overleg) 
Locatie: Deze rol kan uitgevoerd worden vanuit verschillende plekken in Nederland. Hoewel het de 
voorkeur heeft dat deze persoon regelmatig vanuit het Fossielvrij NL kantoor in Amsterdam kan 
werken, zodat er nauw samengewerkt kan worden met de nationale coördinator en kern-vrijwilligers.  
 


