Tijd voor
Fairtrade!
Gemeente Súdwest-Fryslân heeft in 2015
de titel Fairtrade Gemeente behaald. Nu
willen wij samen met de lokale werkgroep nieuwe acties gaan voeren om
de gemeente, bedrijven, organisaties en
inwoners nog meer Fairtrade te maken.

Hiervoor zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor diverse functies.

Leden werkgroep Fairtrade (vrijwilligerswerk)
De lokale werkgroep:
•
•
•
•
•
•
•

Bestaat nu uit zes leden, maar kan wel versterking gebruiken.
Heeft 1 x per maand overleg.
Ontwikkelt een activiteitenplan.
Gaat op zoek naar bedrijven, winkels, organisaties die Fairtrade producten willen gaan gebruiken en/of verkopen.
Verwerkt gegevens met betrekking tot de Fairtrade criteria van bedrijven, organisaties etc. die Fairtrade willen worden.
Controleert of bedrijven, winkels, organisaties nog steeds Fairtrade zijn.
Bestaat uit een groep van mensen uit diverse sectoren en met verschillende competenties.

Als lid van de werkgroep verwachten wij van jou dat je:

Wij bieden jou:

•
•
•
•
•
•
•

• Een leuke klus voor een periode van minimaal een jaar
• Een plek om te werken in het gemeentehuis in Sneek
• Kans om werkervaring op te doen

Affiniteit met Fairtrade hebt
Makkelijk contacten legt
Een proactieve houding hebt
Zelfstandig kunt werken
Ongeveer 8 uur per week beschikbaar bent
Beschikt over een computer of laptop
In de gemeente Súdwest-Fryslân woont en/of werkt

Wij zijn op zoek naar:
•
•
•
•

Secretaris
Communicatie/PR medewerker
Iemand met ICT-kennis
Iemand die bedrijven en organisaties benadert om
Fairtrade te worden
• Iemand die bedrijven en organisaties controleert of ze
nog steeds Fairtrade zijn
• Iemand die een combinatie van deze functies wil
uitvoeren

Ben jij of ken jij iemand die geïnteresseerd is om lid te
worden van de lokale werkgroep? Neem dan contact op
met Peter Dijkstra, projectleider Fairtrade Gemeente, via
telefoonnummer 14 0515 of stuur een korte motivatie met
cv naar fairtrade@sudwestfryslan.nl.

Procedure
• Stuur een korte motivatie met cv voor 15 januari naar
fairtrade@sudwestfryslan.nl.
• Gesprekken in week 3 en 4 met Peter Dijkstra en iemand
van de werkgroep.

Meer informatie over Fairtrade gemeente is te vinden op de website: www.fairtradegemeenten.nl

