
 
Bedrijfsprofiel Energie Samen Rivierenland (www.energiesamenrivierenland.nl)   
We zijn een snelgroeiend duurzaam energiediensten bedrijf met een gezellig team, veel ontwikkel 
mogelijkheden, afwisselende taken en ideeën worden gestimuleerd. De cultuur wordt door collega's 
omschreven als: enthousiast, heel open, informeel en weinig hiërarchie. Deze cultuur maakt het mogelijk dat je 
als starter direct veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt.  
  
Voor ons bedrijf zoeken we een Coördinator Energieloket  
  
Functie-eisen  
Jij bent een resultaatgerichte en strategisch georiënteerde coördinator Energieloket. Voor jou geldt ook:   
• jij werkt graag 24-32 uur;  
• Jij bent een echte teamplayer; het motiveert jou als het team gezamenlijk successen behaalt;  
• jij bent goed op de hoogte van de talenten binnen jouw team en weet ze in te zetten waar ze het best tot 

hun recht komen;   
• Jij bent altijd op zoek naar de best mogelijke samenwerkingen binnen de organisatie (hoe kunnen jullie 

elkaar versterken en verbeteren?) én buiten de organisatie;   
• Jij haalt voldoening uit het goed begeleiden en bewaken van de besluitvormingsprocessen; de ambtelijke 

molens van een gemeente zie jij als een uitdaging;  
• Je ziet communicatie en informatieverzorging naar, en samenwerking met externe partijen (waaronder 

opdrachtgevers) als een belangrijk onderdeel van je werk;   
• je hebt hbo werk/denkniveau en meerdere jaren ervaring in, vooral, procesmatig werken.   
  
Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
Je komt tegelijk met een collega binnen. Samen zetten jullie de koffie aan en maken even een praatje. Je checkt 
je binnengekomen mail en agenda.   
’s Morgens vroeg eerst werkoverleg: wat is de agenda? Staan alle punten erop? Wat is de status van de 
lopende projecten? Welke projecten zitten eraan te komen? Gelukkig hebben alle teamleden de zaakjes goed 
op orde en kan het overleg snel en efficiënt worden afgehandeld.    
Dat betekent genoeg tijd om een voorstel te maken voor een overlegtraject met een gemeente en een lokale 
energiecoöperatie over een campagne met betrekking tot energiebesparing in de wijk. Je schakelt daarvoor 
wat collega’s in, ook van andere afdelingen, om een eerste concept op te stellen. ’s Middags heb je een 
afspraak met de collega van Communicatie over de ontwikkeling van een nieuwe dienst met betrekking tot 
gasloos wonen voor monumentale panden. Je stelt een concept procesflow op voor de organisatie en in het 
bijzonder het projectteam, hoe dit project te implementeren. Tussendoor word je nog gebeld door de 
landelijke organisatie EnergieSamen; het gaat over de ontwikkeling van het woondossier en de woning 
gebonden financiering. Wij doen namelijk mee aan een landelijke pilot en jullie stemmen af wat de status van 
deze pilot is.   
Aan het einde van de middag word je nog door wat collega’s aangesproken: een teamlid over de website die 
vastloopt, en de ander wil graag een datum afspreken voor een eerste borrel voor na de vakantie. Weer een 
ander heeft een vraag over het inwerkprogramma van een nieuw teamlid.  
Al met al weer een drukke en afwisselende dag!  
  
Wat krijg je ervoor terug?  
Een baan bij een van de leukste bedrijven in Rivierenland. Gelukkig is dat niet het enige, als medewerker 
Energieloket mag je ook rekenen op:  
• Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maar ligt tussen € 2800,- tot max. € 3.730,-  
• Een arbeidsvoorwaardenpakket op maat;  
• Gezelligheid. Heel veel gezelligheid!  
  
Nieuwsgierig? Neem gerust contact op met Stefan van Tongeren (06-24774377 of 
stefan.vantongeren@energiesamenrivierenland.nl). Hij is telefonisch bereikbaar vanaf 15 augustus 2019. Voor 
vragen over de procedure kun je tot en met vrijdag 9 augustus en vanaf maandag 19 augustus terecht bij Astrid 
Schipper (ace.personeelsservices@gmail.com, 06-36264621). Zij kan je ook een functieprofiel van de functie 
toesturen.   
Solliciteren? We ontvangen je reactie met motivatie en cv graag uiterlijk zondag 1 september 2019. Je kunt dit 
sturen naar ace.personeelsservices@gmail.com   


