VACATURE
WIJ ZOEKEN JONGE CHANGEMAKERS VOOR FINDING ROOTS
Wil jij graag bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving? Word dan
changemaker bij Finding ROOTS. Een mooie kans om in de wereld én jezelf te investeren (en
het staat ook nog eens hartstikke goed op je CV).
FINDING ROOTS
Finding ROOTS is een actieprogramma voor Zeeuwse jongeren over authentiek leiderschap en
duurzaamheid. Wij geven de nieuwe generatie een blijvende stem in de maatschappelijke
discussie over verduurzaming in Zeeland en daarbuiten. We focussen op positieve energie en
maken samen impact. Ruim 40 jongeren gingen jou voor, nu is het jouw beurt! Bekijk deze video
voor meer inspiratie.
WAT GA JE DOEN?
Samen met andere jongeren werk je aan een eerlijke en groene toekomst. Je leert alles over
duurzaamheid, authentiek leiderschap en de SDG doelen (Sustainable Development Goals). We
bezoeken bedrijven, bijeenkomsten en evenementen in Zeeland en daarbuiten. We bedenken
acties die een positieve impact hebben op de wereld en voeren die ook uit. Niet alleen praten,
maar vooral doen en ervaren. Dat is waar Finding ROOTS voor staat. Ons actieprogramma helpt
jou om competenties te ontwikkelen die horen bij de wereld van morgen. Doe je mee?
WIE ZOEKEN WE?
Jij bent:
· woonachtig in Zeeland of je studeert aan Scalda, HZ University of Applied Sciences
· tussen de 17 en 23 jaar
· nieuwsgierig en houdt van nieuwe ervaringen opdoen
· een doener en kan goed samenwerken
· van november t/m mei 2022 gemiddeld 2 uur per week beschikbaar (uiteraard in overleg)
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
· Bijzondere ervaringen en vernieuwende inzichten voor de wereld van morgen
· Workshops over duurzaamheid, SDG’s, authentiek leiderschap, systeemverandering en meer..
· Professioneel netwerk op het gebied van duurzame ontwikkeling
· Een studiepunt en certificaat na afronding van het programma
· Last but not least: een hele bende nieuwe vrienden
INTERESSE?
Zin om mee te werken? Stuur voor 14 oktober je motivatie naar Imke Elstak, ZB: ielstak@dezb.nl.
Beschrijf hierin kort wie je bent en waarom je mee wil doen. Er is beperkt plaats, dus wees er
snel bij!
Finding ROOTS is een coproductie van ZB en ZMf in samenwerking met Scalda, HZ University of Applied Sciences
en de jongerendenktank JouwZeeland. Finding ROOTS wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

