regeneratie
coöperatie

gezocht
verhalen-uil
Regeneratie gaat verder dan duurzaamheid. Regeneratie is voor ons het
herstellen en weer laten opbloeien van dat wat door menselijk toedoen is
gedegradeerd. Denk aan het herstel van ecosystemen: de bodem, biodiversiteit,
de waterbronnen en 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 leven in alle
hoeken en gaten van onze samenleving. Doe jij mee?
Voor onze organisatie zoeken we een Verhalen Uil
Dat regeneratieve verhaal vertellen we samen in al onze cirkels en evenementen.
Op onze socials en in onze mailings. Op onze website en tijdens feestjes. Des te
meer harten we veroveren, des te meer we de regeneratieve beweging kunnen
helpen bloeien. Help jij mee met het verder verdiepen en verspreiden van ons
verhaal?
Wat doe je als Verhalen Uil?
In de rol van de Uil zitten de volgende acties verbonden:
- Jij bent de stem van de RC, sociale media posts en reguliere mailings gaan
altijd via jou de buitenwereld in
- Samen met de communicatiecirkel ga je de tone of voice van de RC
verder uitwerken
- Het bedenken van leuke stories voor Instagram of interessante posts voor
- Linkedin die in lijn zijn van onze missie en de activiteiten van onze cirkels
Buurtwerk, Bewegingsopbouw en Regeneratieve Organisaties
- Optioneel: blogs schrijven en interviews doen met inspirerende bedrijven en
individuen om onze community te inspireren en te informeren
Wie ben jij?
- Iemand die energie krijgt van het creëren van beeldende en informatieve
teksten
- Je kunt gecompliceerde thema’s omzetten in een aansprekend verhaal voor
een uiteenlopende doelgroep
- Je hebt een heldere visie hoe een regeneratieve wereld eruit ziet en draagt
hier graag aan bij
- Je bent bekend het proces van dekolonisatie en intersectionaliteit en je staat
open om daar samen met ons verder over te leren
- Je hebt ervaring met storytelling en redactiewerk 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 graag verder leert door cursussen over relevante thema’s
aan haar leden aan te bieden
- 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
Dit is op het moment een vrijwillige functie, met uitzicht op een betaalde positie.
Interesse?
Mail je CV met één of meerdere teksten van jouw hand en je motivatie naar
info@regeneratie.org

