regeneratie
coöperatie

gezocht
communicatie kaketoes
Regeneratie gaat voor ons verder dan duurzaamheid. Regeneratie is voor ons het herstellen
en weer laten opbloeien van dat wat we als mensheid hebben gedegradeerd; het
achterlaten van een positieve voetafdruk. Denk aan het herstel van ecosystemen: de bodem,
biodiversiteit, de waterbronnen, maar ook onze connectie met de natuur en met elkaar.
Wij zijn de Regeneratie Coöperatie. Een groep mensen die droomt van een Regeneratieve
Samenleving. We willen het regeneratieve verhaal in de harten van mensen brengen en
het vuur aanwakkeren om regeneratiever te werken in alle hoeken en gaten van onze
samenleving. Doe jij mee?
Voor onze organisatie zoeken we een communicatie kaketoes
Die samen met ons het regeneratieve verhaal verder gaan vertellen. Op onze socials en in
onze mailings. Op onze website en tijdens feestjes. Des te meer harten we veroveren met ons
verhaal, des te meer we de regeneratieve beweging kunnen helpen bloeien. Help jij mee met
het verspreiden van ons verhaal?
Wat kun je als kaketoe doen?
In de rol van Communicatie Kaketoe kun je verschillende taken doen die we onder
verschillende rollen zullen verdelen.
- Social media en reguliere mailings om onze community te inspireren en informeren.
- Bedenken van leuke stories voor Instagram of interessante posts voor Linkedin die in lijn zijn
met onze missie en de activiteiten van onze cirkels Buurtwerk, Evenementen en Regeneratieve
Organisaties.
- Deelnemen aan de Algemene Kring als afgevaardigde en daar de communicatiekalender op
afstemmen.
Wie ben jij?
- Iemand die energie krijgt van het creëren van een boodschap in taal en beeld.
- Je hebt de fruitige combinatie van creatief zijn en dingen graag afmaken.
- Je hebt passie voor een regeneratieve wereld en draagt hier graag aan bij.
- Je hebt al enige ervaring in communicatieve rollen of taken in het verleden en wil hier graag
verder in groeien.
Wat vind je bij ons?
- Een team dat met hart, hoofd en handen wil bijdragen aan een regeneratieve samenleving
een organisatie die geprezen wordt om de verbindende en inspirerende rol voor de
community van regeneratieve mensen en die daar graag in wil groeien.
- Een organisatie die sociocratisch georganiseerd is met cirkels en rollen die regelmatig
rouleren en zoveel mogelijk macht en verantwoordelijkheid verdelen onder de leden
- Een (internationaal) netwerk van mensen en organisaties in de regeneratieve wereld gericht op
landbouw, buurtwerk, regeneratieve organisaties en evenementen met vele partijen in het veld.
- De kans om een dagdeel per week aan de slag te zijn in deze rol, met perspectief op een
betaalde opdracht.

