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Communicatiemedewerker  
(24 – 28 uur) 

Ben jij klaar voor de coöperatieve wereld? Zit duurzaamheid in jouw bloed?  
Word communicatiemedewerker bij de Groninger Energiekoepel(GrEK)!  
Communicatie bij de GrEK is ontzettend divers. Op elk niveau van communicatie is er 
wat te doen. Dit weet je zelfstandig te signaleren en op te pakken, maar je zoekt ook de 
verbinding met je collega's.  

Wat ga je doen als communicatiemedewerker? 

Je gaat werken aan de zichtbaarheid van de organisatie door het ontwikkelen en 
onderhouden van de website. Je bedenkt en maakt content voor de sociale 
mediakanalen. Je ondersteunt collega’s/projecten op het gebied van communicatie. Je 
werkt samen met andere stakeholders in het noorden.  
  
Kerntaken zijn o.a.:  

 Beheren van websites & de sociale mediakanalen 
 Bedenken en maken van content voor de website en sociale mediakanalen; zowel 

zelfstandig als in overleg met je collega’s. 
 Samenstellen van nieuwsbrieven, uitnodigen en andere mailingen. 
 Schrijven van persberichten. 
 Beoordelen van de intern en extern geproduceerde communicatie-uitingen 
 Bewaken van de huisstijl. 
 Het organiseren van diverse acties en evenementen (o.a. ALV). 
 Meedenken over en uitvoering van uitingen die naamsbekendheid van GrEK 

vergroten en het ledenaantal doet stijgen.  
 

Wat zoeken wij? 

 Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding communicatie. 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal.  
 Passie voor sociale media. 
 Teksten schrijven is geen probleem. 
 Ervaring met/interesse in bewerkingsprogramma’s, bij voorkeur Adobe. 
 Ervaring met/interesse in Wordpress-websites: vullen, onderhouden en updaten.  
 Je hebt sterke affiniteit met de duurzame beweging en bent in staat visie en 

missie van GrEK zowel intern als extern goed uit te dragen. 
 Geworteld in de regio Groningen. 
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Wat bieden wij? 
 

 Een salaris passend bij je ervaring. Tussen de € 2.600,- en € 3.000,- bruto per 
maand bij een fulltime dienstverband.  

 Een dienstverband van 24 tot 28 uur per week. We beginnen met een 
jaarcontract met uitzicht op vast. 

 10% extra voor je pensioen.   
 Flexibele werktijden. Deels thuiswerken is een optie.  
 Een afwisselende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie!  

 
 

De Groninger Energiekoepel: wie zijn dat? 

De Groninger Energiekoepel (GrEK) is opgericht door Groningers die samen met hun 
dorp of buurt energie opwekken en besparen. Via GrEK delen energie-initiatieven kennis 
en ervaring. Ook kunnen Groningers professionele ondersteuning krijgen bij hun 
energieproject.  
GrEK helpt Groningers die hun gas- en stroomverbruik willen reduceren.  
GrEK ondersteunt bij het opzetten van energie-initiatieven: een groep vrijwillige 
buurtgenoten dat zich gemotiveerd voelt om de rest van het dorp te enthousiasmeren 
en te informeren over de meest effectieve mogelijkheden voor het (collectief) besparen 
en/of opwekken van energie.   
Neem een kijkje op onze website om te zien wat GrEK allemaal doet: 
https://greksite.wixsite.com/grek/home  
 

Interesse? Dat dacht ik!  

We vinden het leuk om te lezen waarom jij de best passende kandidaat bent voor deze 
vacature!  
Stuur uiterlijk 29 augustus jouw Curriculum Vitae en motivatiebrief naar info@grek.nl.  
 
Als je vragen hebt over deze vacature, kun je contact opnemen met Astrid de Groot, 
officemanager. Zij is bereikbaar via astrid.degroot@grek.nl of 050 – 211 51 99 (bij geen 
gehoor: graag voicemail inspreken)  
 

 

 


