VACATURE
WIJ ZOEKEN STUDENTEN
VOOR PROJECTTEAM FINDING ROOTS
Ben jij een teamplayer? Ben je ondernemend? En wil je iets voor de wereld betekenen en
tegelijkertijd investeren je in jezelf en je CV? Dan is Finding ROOTS iets voor jou!
In een half jaar word je changemaker en ambassadeur voor een duurzame wereld. Finding ROOTS is een
nieuw Zeeuws actieprogramma over leiderschap en duurzaamheid voor jonge professionals. Met
Finding ROOTS werk je aan oplossingen voor de wereld van morgen, je bedenkt ludieke acties, gaat
naar dé Klimaattop in Parijs, je krijgt trainingen over authentiek leiderschap, duurzaamheid en de
Nieuwe Economie, je gaat in gesprek met Zeeuwse bedrijven en bezoekt evenementen, bijeenkomsten
en debatten in en buiten Zeeland.
Je ervaringen zet je om in acties, filmpjes, adviezen en/of tips voor medestudenten, vrienden,
docenten, professionals, beleidsmakers en politici. Finding ROOTS heeft de ambitie om te inspireren, uit
te dagen en mensen in beweging te krijgen.
WIE ZOEKEN WE?






Jij studeert bij Scalda of HZ University of Applied Sciences en bent tussen de 17 en 22 jaar
Jij bent – in overleg – van oktober t/m mei gemiddeld 2 uur per week beschikbaar
Jij bent nieuwsgierig en durft initiatief te nemen
Jij bent een organisator en houdt van samenwerken
Jij weet hoe je anderen kunt inspireren

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?









Gave ervaringen en vernieuwende inzichten voor de wereld van morgen
Unieke reis naar de Klimaattop COP21 in Parijs (reserveer 11 t/m 13 december alvast in je agenda!!)
Workshops over authentiek leiderschap, duurzaamheid, Nieuwe Economie en meer..
Je ontvangt het managementboek “Zaken doen in de Nieuwe Economie NEXT GEN” gratis
Professioneel netwerk op het gebied van duurzame ontwikkeling
Een certificaat na afronding van het programma
Een vergoeding van € 150,-

INTERESSE?
Het programma start op woensdagmiddag 7 oktober. Zin om mee te werken? Stuur een motivatie naar
Imke Elstak, Switch: i.elstak@maakdeswitch.nl of Ira von Harras, Scalda: i.vonharras@scalda.nl
Finding ROOTS is een coproductie van Het Groene Brein ROOTS en Stichting Switch in samenwerking met MBO
Scalda, University of Applied Sciences HZ en Jouw Zeeland, de jongerendenktank van de Provincie Zeeland.

