De Groene Zaak is hét Nederlandse platform van koplopers in duurzame ondernemen. Ruim tweehonderd
grote bedrijven, MKB-ers en startups maken zich gezamenlijk hard voor een zo snel mogelijke
verduurzaming van de economie: de economie van morgen, vandaag! We ontwikkelen programma’s en
projecten om duurzame doorbraken in het bedrijfsleven te realiseren. We werken met politici en
beleidsmakers om te zorgen dat duurzaam ondernemen loont. We werken daarbij samen met
zusterorganisatie Het Groene Brein, een uniek netwerk van ruim honderd wetenschappers dat actief is op
het snijvlak van business en verduurzaming.
Om bij te dragen aan deze missie zoeken wij per direct:

Adviseur Public Affairs (28-40 uur per week)
Wat ga je doen?
Jij bent de spil tussen het duurzame bedrijfsleven en de politiek. Je levert inbreng voor Kamerdebatten en
bij relevante ministeries. Je onderhoudt contacten in de politiek, bij de overheid en andere relevante
stakeholders. Belangrijke onderwerpen zijn daarbij fiscaliteit, energie en klimaat, de circulaire economie,
maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie. Communicatie valt ook onder jouw
verantwoordelijkheid, inclusief sociale media. Uiteraard spreek je regelmatig met ondernemers om van
hen te horen waar De Groene Zaak op moet inzetten. Je houdt nauw de ontwikkelingen in de gaten op het
gebied van duurzaam ondernemen en springt daar slim op in. Ook neem je namens De Groene Zaak deel
aan diverse Green Deals en klankbordgroepen.
Profiel










3 – 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Pragmatische denker en doener, kan veel en snel schakelen
Ervaring met besluit- en beïnvloedingsprocessen op de diverse niveaus van overheid en politiek
Netwerk bij de relevante stakeholders (ondernemers, politiek, overheid, pers en maatschappelijke
organisaties)
Kennis en affiniteit met duurzaamheid, ondernemen en innovatie
Zelfstandig, ondernemend, proactief, gestructureerd, spontaan en communicatief sterk (zowel in
schrift als verbaal en zowel in het Nederlands als Engels)
Brede algemene ontwikkeling en belangstelling, inhoudelijk sterk onderlegd
Sterk analytisch vermogen, in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden
Motivatie, daadkracht en analytisch vermogen zijn voor ons belangrijker dan ervaring

Wat biedt De Groene Zaak?
Je werkt in een klein en hecht team, en krijgt zowel veel ruimte als support. Zo kun je je enorm
ontwikkelen en een breed netwerk opbouwen. Je bent zichtbaar voor de partners van De Groene Zaak en
voor ons externe netwerk, en kunt veel initiatief tonen. Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Geïnteresseerd?
Mail vóór 26 april 2017 je sollicitatie met daarin een heldere korte motivatie met CV naar
g.peeters@degroenezaak.com. Voor vragen met betrekking tot de procedure kun je je wenden tot
Ghilaine Broer-Peeters, officemanagement. Meer informatie: www.degroenezaak.com.
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