Energiecoöperatie Grunneger Power zoekt:
Animator en filmmaker
Grunneger Power
Wij zijn Grunneger Power: een energiecoöperatie vóór en dóór Groningers. Wij helpen onze leden zelf
groene energie op te wekken en energie te besparen. En wij leveren zelf ook groene energie!
Als lokale energiecoöperatie willen we het anders doen: een energiemaatschappij zijn in handen van
bewoners. Geen geld naar grote energiemaatschappijen en dik betaalde directeuren, maar winsten
herinvesteren in de Stad. We leggen bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van een school of een
(sport)vereniging. We doen besparingsprojecten in verschillende buurten, plaatsen zonnepanelen op
daken van sociale huurders en doen we nog veel meer duurzame projecten. Door te herinvesteren de
Stad dragen wij bij aan een gezonde Groningse economie. En de Groningers zelf zijn onze
aandeelhouders. Hierdoor worden we minder afhankelijk van grote energiebedrijven en krijgen we
energie weer in eigen hand!
De functie
Wil jij ons helpen het verhaal van Grunneger Power op een simpele en duidelijke manier in beeld te
brengen? Wij zijn op zoek naar zowel een filmmaker als animator. Jullie werken nauw met elkaar samen.
Jullie maken samen (voorlichtings)filmpje(s) en brengen visueel verslag uit van onze projecten en
evenementen. Mocht je over alle capaciteiten beschikken om dit in je eentje te kunnen realiseren, dan
is dit een functie voor één persoon.
Wat zoeken wij?
Voor deze functies zijn wij op zoek naar enthousiaste (afgestudeerde) studenten die zelfstandig aan de
slag gaan. Heb jij een relevante achtergrond in animatie en/of film, interesse in duurzaamheid en ben
je sociaal en pro-actief? Reageer dan snel op deze functie!
Waarom?
Een stage of vrijwilligerswerk bij Grunneger Power betekent veel ruimte voor eigen ideeën en
creativiteit, werkervaring opdoen, interessante mensen ontmoeten en een bijdrage leveren aan de
verduurzaming van de energiesector in Groningen .
Dienstverband
Stage/vrijwillig en flexibel (aantal uren in overleg)
Interesse?
Stuur een mail met je motivatie en CV naar: info@grunnegerpower.nl. Wij laten binnen twee
werkdagen iets van ons horen! Eerst meer informatie over wat Grunneger Power doet? Ga dan onze
website: www.grunnegerpower.nl of bekijk onze video: goo.gl/LSmVig.

