Vacature Lid Fairmetingteam Fairtrade Leeuwarden

De werkgroep Fairtrade Leeuwarden heeft zich de afgelopen maanden ingezet om Fairtrade in
Leeuwarden op de kaart te zetten. Zo is de ambitie ontstaan om in 2016 de titel ‘Fairtrade gemeente’
te behalen. Met deze titel willen we actief een bijdrage leveren aan het Fairtrade principe. Deze richt
zich op het wereldwijd bestrijden van armoede, versterken van onderwijs en bevorderen van een
beter milieu door het stellen van handelsvoorwaarden aan producenten en handelaren.
Om de Fairtrade titel te behalen zijn er een aantal voorwaarden waar binnen de gemeente aan moet
worden voldaan. De werkgroep zet zich in om alle voorwaarden te behalen. Bijvoorbeeld het in kaart
brengen van bedrijven en organisaties die Fairtrade producten aanbieden en gebruiken.
Fairmetingteam
 We gaan op zoek naar bedrijven, winkels, organisaties die Fairtradeproducten willen gaan
gebruiken en/of verkopen
 We verzamelen en verwerken gegevens met betrekking tot de Fairtrade-criteria van
bedrijven en organisaties die een Fairtrade certificaat willen ontvangen
 We overleggen minimaal 1 x per maand met elkaar voor een goede afstemming
Leden Fairmetingteam
Je bent onderdeel van een team en overlegt en werkt samen met je teamgenoten. De meeste tijd
werk je in tweetallen. Je wordt van tevoren getraind hoe je onderstaande taken kunt uitvoeren.
 Je gaat actief op zoek naar zoveel mogelijk bedrijven en organisaties die Fairtradeproducten
(willen gaan) gebruiken/verkopen
 Je legt contact met deze bedrijven en organisaties en licht hen voor over Fairtrade en de
criteria om een Fairtrade certificaat te kunnen ontvangen
 Je helpt bij de uitvoering van de Fairmeting: bij bedrijven en organisaties nagaan of ze
voldoende Fairtrade producten gebruiken of verkopen aan de hand van tellijsten
Wij verwachten van jou dat je:
 Affiniteit met Fairtrade hebt
 Enthousiast bent om van Leeuwarden een Fairtrade gemeente te maken
 Makkelijk contacten legt
 Een proactieve houding hebt
 Zelfstandig en samen kunt werken
 Beschikt over een computer of laptop
 In de gemeente Leeuwarden woont en/of werkt
Wij bieden jou een leuke klus voor een periode van minimaal een jaar. Dit kan bijvoorbeeld een
mooie kans zijn om werkervaring op te doen.
Wil jij helpen om van Leeuwarden een Fairtrade Gemeente te maken? Reageer dan snel!
Stuur je contactgegevens met een korte motivatie voor 31 december a.s. naar:
fairtradeleeuwarden@gmail.com, dan nemen wij contact met jou op!
Meer informatie over Fairtrade gemeente is te vinden op de website www.fairtradegemeenten.nl.

