
  

 

 

 

Communicatiemedewerker 

(0,6 fte - 24 uur/wk) 

 

Voel jij je gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de energietransitie en ben jij geworteld 

in de noordelijke regio? Kom dan solliciteren bij de Groninger Energie Koepel. De GrEK helpt 

Groningers met het gezamenlijk opwekken en besparen van energie. Steeds meer mensen 

doen mee en dus zitten wij tot over onze oren in het werk. Wij hebben jou nodig.  

 

 

Zo ga jij ons helpen: 

Als communicatiemedewerker bij de Groninger Energie Koepel ben je verantwoordelijk 

voor zowel de online als de offline communicatie.  

 

Wat betreft de offline communicatie ga je geroutineerd en dus gestructureerd te werkt. 

Je stelt een communicatiestrategie op, en maakt op basis daarvan een 

communicatieplan en een communicatiekalender. Je verspreid persberichten en je weet 

die onder de aandacht te brengen van jouw mediacontacten. Dat gaat je makkelijk af, 

want jij hebt inmiddels een netwerk opgebouwd. Met enthousiasme verricht je 

redactiewerk op de meest uiteenlopende communicatie-uitingen, bijvoorbeeld 

rapportages, jaarplannen, uitnodigingen etc.. Teksten die door jou bewerkt zijn, vallen in 

de smaak bij de lezer, want jij hebt inlevingsvermogen en dus pas jij de tone of voice aan 

op de beoogde doelgroep. Tot slot zijn al jouw communicatie-uitingen herkenbaar, want 

jij bewaakt de huisstijl alsof het om jouw eigen leven gaat.  

Ook de online communicatie is bij jou in goede handen. Je optimaliseert onze websites 

en jij ontwikkelt de content(strategie). Je schrijft nieuwsbrieven en uitnodigingen. Je weet 

de doelgroep te bereiken en aan te zetten tot de juiste actie. Ook weet jij dat goede 

content belangrijk is en daarom trek jij de aandacht met nét dat beetje extra informatie 

dat aansluit bij het interessegebied van onze doelgroep. Jouw content levert een 

bijdrage aan het organisch verkeer (SEO) op onze site en zorgt daarnaast voor meer 

betrokkenheid op Facebook en Twitter. Je bent goed op de hoogte van relevante 

ontwikkelingen en nieuws, en dus ga je goed geïnformeerd de socials te lijf. Tot slot vind 

jij het meten en analyseren van de effecten van jouw content net zo spannend als het 

creëren ervan. 

Groninger Energie Koepel 

Al deze uitdagende werkzaamheden verricht je voor de Groninger Energiekoepel (GrEK);  

een jonge organisatie die bottom-up de lokale energietransitie versterkt en versnelt 

door lokale energiecoöperaties en/of dorpen te ondersteunen bij duurzame projecten. 

De doelgroep waar jij je op gaat richten zijn lokale energiecoöperaties/-initiatieven, want 

zij spelen een belangrijke rol in de lokale energietransitie. Ook richt jij je op burgers, om 

zo betrokkenheid, bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten/creëren met 



 

 

betrekking tot het besparen en opwekken van energie.  

Kernwaarden van GrEK zijn: Bottom-up, Coöperatief, Transparant, Inspirerend  

 

Wie zoeken wij?  

Voor deze functie heb je minimaal HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring 

nodig. Je bent een enthousiast persoon en neemt initiatief. Je hebt een vlotte pen en 

uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Je beschikt over uitstekende 

communicatieve vaardigheden en je hebt overtuigingskracht. Je bent 

organisatiesensitief en je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities 

en belangen (krachtenveld) die relevant zijn voor het eigen werkterrein. Je hebt 

inlevingsvermogen en dus herken je de verschillende behoeftes van stakeholders en je 

bent in staat om jouw werk daarop af te stemmen. Daarbij ben je goed in netwerken en 

heb je bij voorkeur ook ervaring als vrijwilliger en ben je flexibel in je werktijden. Tot slot 

heb je uiteraard een sterke affiniteit met de visie en missie van GrEK. 

 

Gewenste competenties:  

✓ zelfstandig kunnen werken 
✓ initiatief durven nemen 
✓ teamspeler 

✓ prioriteiten stellen en overzicht houden 

 

Wat bieden wij je? 

✓ Een baan bij een vernieuwende en jonge organisatie met ruimte voor eigen 

inbreng; 

✓ Goede werksfeer en betrokken collega’s; 

✓ Flexibele werktijden; 

✓ Uitdagend werk; 

✓ Een boeiend netwerk aan lokale initiatieven en partners in de Provincie 

Groningen; 

✓ Salarisindicatie: afhankelijk van werkervaring tussen 2889,- en 3033,- bruto per 

maand bij een fulltime dienstverband. 

 

Tenslotte 

GrEK is een uitstekende plek om jezelf en het werkveld van lokale energie-initiatieven 

verder te ontdekken. Als werknemer bij GrEK draag je bij aan een versnelling van de 

energietransitie; één van de grootste technische en sociale uitdagingen van de huidige 

tijd.  

 

Ben je enthousiast geworden?  

Stuur je motivatie voorzien van CV uiterlijk 10 juni naar info@grek.nl met als onderwerp 

“Sollicitatie Communicatiemedewerker”. De sollicitatiegesprekken zullen gehouden 

worden in de week van 24 juni. Als je op voorhand vragen hebt over de vacature kun je 

contact opnemen met Hanna de Vries, bereikbaar op nummer 06-20806818. 
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