VACATURES VOOR VRIJWILLIGERS
SOCIALE MEDIA FANAAT
Jij kent alle tricks van facebook en Instagram en wil ZuidtrAnt graag een actieve rol geven op de
sociale media? Dan ben jij onze man/vrouw.
BOEKHOUDKUNDIGE DUIZENDPOOT
Samen met de werkgroep financiën en onze boekhouder probeer je orde op zaken te stellen in onze
boekhoudingen. De cvba en de vzw hebben elke een aparte boekhouding. Ben je goed in
administratie en hou je van cijfers? Dan zijn wij op zoek naar jou!
WIJZE WEBMASTER
Heeft een website geen geheimen voor jou? Kan jij toveren met mail accounts en een logische
structuur creëren op onze www.zuidtrant.be? We hebben je nodig….
HERNIEUWBARE ENERGIE FREAK
Samen met onze PV werkgroep ontleed je bestekken en doe je voorstellen naar klanten. Je gaat
mee op prospectie naar potentiële sites en bekijkt of een zonnedak daar rendabel kan zijn. Je doet
dit niet alleen. Onze PV werkgroep telt al 5 vrijwilligers en staan te trappelen voor versterking.
COMMUNICATIE EXPERT MET GRAFISCH TALENT
Flyers maken, persberichten versturen, infosessies organiseren? Doe jij dit met de vingers in de
neus? Kom ons helpen en maak van ZuidtrAnt een begrip.
ACTIEVE AUTODELER
Ben jij gebeten door de autodeelmicrobe en wil jij nog meer mensen besmetten? Voor ons
Deeldezon project zijn we op zoek naar iemand die autodelen met onze elektrische Partago
deelwagens wil uitdragen naar bepaalde wijken en groepen.
ENERGIEKE EDUCATIEVE MEDEWERKER
Voor onze scholenprojecten zijn we op zoek naar iemand die de jeugd wil onderdompelen in een
duurzaam energieverhaal. Sta jij graag voor een klas en ben je overtuigd van de noodzaak van een
energietransitie? Laat het ons weten…
WAT BIEDEN WIJ JE?






Je werkt altijd in een werkgroep en wordt aangestuurd door het bestuur. Suggesties en
initiatieven om onze werking te optimaliseren zijn altijd welkom.
Je kan een vrijwilligersvergoeding krijgen
Indien je wenst kan je opleidingen volgen
Je bent verzekerd
Je maakt deel uit van een jong bedrijf in volle groei dat je mee vorm kan geven

Interesse of vragen?

info@zuidtrant.be

