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Vacature  
Communicatiespecialist en contentmanager 
5 februari 2020 - Ben ji j gedreven door de energietransitie en wil j ij  werk maken van het 
stimuleren,  empoweren en aanjagen van lokale init iatieven? Wij zoeken per direct een 
communicatiespecialist en contentmanager! 

 

Aangenaam: wij zijn coöperatie Hoom 
Wij zijn een landelijke coöperatie die lokale energiecoöperaties en -initiatieven ondersteunt bij energiebesparing 
in hun regio. Van én voor lokaal. Het is onze missie om onze leden te ondersteunen bij het lokaal inbedden en 
lokaal uitvoeren van een energiebesparingsaanpak voor bewoners, om daarmee een cruciale bijdrage te leveren 
aan de warmtetransitie. 

Wij hebben de overtuiging dat mensen die elkaar motiveren, inspireren en ondersteunen de motor van de 
energietransitie zijn. Zo bereikt Nederland  stap-voor-stap, en van onderop, de transitiedoelen.  

Wij delen kennis en ervaring over woningverduurzaming, we leiden de beste energiecoaches van Nederland op 
en ontwikkelen digitale tools om het werk van energiecoaches makkelijker te maken. 

 

Jouw functie 
Als Communicatie specialist en contentmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van onze 
communicatiestrategie. Als onderdeel van het kernteam zorg jij voor de uitingen op al onze 
communicatiekanalen, en verantwoordelijk voor de diverse middelen die wij inzetten: van website, 
nieuwsbrieven en ons online community platform. Je bent binnen het team steeds op zoek naar 
communicatiemogelijkheden. Je adviseert continu waar er communicatiekansen liggen. Verder help je het 
team bij de uitwerking en ontwikkeling van stappenplannen, instructies en presentaties, en hebt daarbij oog 
voor stijl en vorm. Denk aan video, visualisaties en brochures.   

Het succes van Hoom valt of staat met het succes van onze leden. Als communicatiespecialist wordt je 
regelmatig gevraagd om onze leden te ondersteunen in communicatie-vraagstukken. Ook zorg je ervoor dat de 
(koplopers van) lokale initiatieven en energiecoöperaties in de spotlight worden gezet, en hun impact en 
verhalen zichtbaar worden gemaakt.  

Tot slot ben je verantwoordelijk voor de centrale content op het Hoom energieloket, het digitale energieloket 
dat whitelabel wordt ingezet door onze leden. Je zoekt en schrijft teksten met informatie en verhalen die niet 
alleen feitelijk of technisch zijn, maar vooral bewoners motiveren, inspireren en helpen om te verduurzamen. 
Denk hierbij aan verhalen met bewonerservaringen tot de aankondiging van een subsidieregeling, of een  
stappenplan om offertes te vergelijken. Daarbij stem je continu af met lokale contentmakers (van de 
gemeenten en energiecoöperaties) en stimuleer je de onderlinge samenwerking.  

Onze droomkandidaat tilt het komende jaar de communicatie van Hoom naar een hoger niveau. Herkenbaar en 
consistent, luid en duidelijk. In het kort verwachten we van je: 

 Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de  communicatiestrategie  
 Je beheert de communicatiekanalen van Hoom. Ook beheer je de energiecoach online community.  
 Je ontwikkelt effectieve communicatiemiddelen voor PR en operationele doeleinden. Je bewaakt 

huisstijl in presentaties en documenten. 
 Je bent verantwoordelijk voor de centrale content op de coöperatieve energieloketten. 
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Jouw profiel 
Om te beginnen moet je het leuk vinden om niet in een gespreid bedje terecht te komen. De energietransitie is 
een onderwerp dat sterk in beweging is. Ook zijn we als organisatie nog sterk in ontwikkeling, daarom is 
ontwikkelings- en aanpassingsvermogen van belang. Een ideale situatie voor een zelfstandig, ondernemend type, 
een pionier. Je hebt minimaal enkele jaren werkervaring en boordevol ambitie om te leren en impact te maken. 
Om het plaatje compleet te maken, heb/ben je: 

 een hbo-opleiding op het gebied van communicatie of vergelijkbaar niveau. 

 sterk in de productie van effectieve communicatiemiddelen. 

 oog voor de belangen van alle betrokken partijen. Je kan snel schakelen en houdt van samenwerken. 

 ervaring met communicatieprojecten, zowel intern als extern (bv. op wijk- en buurtniveau)  . 

 ervaring met het (samen)werken met overheidsinstanties. Enige affiniteit met energiebesparing en 
warmtetransitie in de gebouwde omgeving, en/of de coöperatieve energiebeweging en bottom-up 
burgerinitiatieven is een pre.   

 Tenminste 5 jaar communicatie-ervaring, bij voorkeur in een complexe organisatie  

 

Ons aanbod 
 Een jaarcontract met intentie tot verlenging, het betreft een functie voor 24 uur per week. 
 Een salaris gebaseerd op jouw kennis en ervaring, tussen €1920 en €2460,-  o.b.v. 24u per week. 
 Prima overige arbeidsvoorwaarden: pensioenregeling, reiskostenvergoeding/NS businesscard, en een 

gezellig en gedreven team.  Verder krijg je de digitale ondersteuning die je nodig hebt (laptop, 
telefoonvergoeding, etc.) 

 Een mooie kans om betekenisvol werk te doen en een rol te spelen in een grote maatschappelijke 
opgave. Er is veel ruimte om je in dit werkveld verder te ontwikkelen. 

 Grote mate van vrijheid in je werk (locatie en tijd).  
 

Heb je interesse? 
Heb je vragen over deze functie of de sollicitatieprocedure? Mail of bel naar Rachad Ghaddoura, hij beantwoordt 
ze graag. Hij is bereikbaar op tel. 06-24433534 en rachad.ghaddoura@hoom.nl.  


