
info@hoom.nl | www.hoom.nl  
Van Deventerlaan 30-40 te Utrecht |  088 006 2099 

Vacature  
Allround communicatie- en marketingprofessional 
16 maart 2021 - Ben j ij  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 allround 

communicatie- en marketingprofessional! 

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 allround communicatie- en marketingprofessional vallen de volgende 3 onderwerpen onder jouw 

verantwoordelijkheid.  

Hoom marketingcommunicatie  

Vanuit jouw expertise ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en uitvoering van onze marketing- 

en communicatiestrategie. Als onderdeel van het kernteam zorg jij voor bekendheid van het verhaal van Hoom, 

en help je om de producten en diensten van Hoom goed te verpakken én op de kaart te zetten. 

Onze droomkandidaat tilt de communicatie van Hoom naar een hoger niveau. Herkenbaar en consistent, luid 

en duidelijk. Je ontwikkelt effectieve communicatiemiddelen voor PR en operationele doeleinden. Je bent 

verantwoordelijk voor al onze communicatiekanalen, zoals de website, LinkedIn, en nieuwsbrieven, en maakt 

daarvoor de content.  Binnen het team ben jij de expert die zorgt voor een duidelijk ‘gezicht’ van Hoom. Je 

helpt het team bij de uitwerking en ontwikkeling van presentaties en brochures, en hebt daarbij oog voor stijl 

en vorm.  

Ledencommunicatie 

Het succes van Hoom valt of staat met het succes van onze leden. Vanuit jouw rol zet je de (koplopers van) 

lokale initiatieven en energiecoöperaties in de spotlight door hun impact en verhalen zichtbaar te maken. Als 

ledenorganisatie is het bovendien een belangrijk doel om kennis en goede voorbeelden te delen, en om 

onderlinge kennisuitwisseling te faciliteren. Jij schrijft ledennieuwsbrieven en berichten, je beheert onze online 

community voor energiecoaches, en ontwikkelt en beheert de kennisbank. Je helpt het team bij de uitwerking 

en ontwikkeling van aantrekkelijke stappenplannen, heldere instructies en stijlvaste presentaties.  

Kennismakelaar van bewonerscommunicatie & energiebesparingscampagnes 

Eén van de vraagstukken in de lokale energiebesparingsaanpak is hoe je verschillende doelgroepen bereikt en 

inspireert, en hoe je bewoners verleidt en motiveert om duurzame stappen te nemen. Er zijn al veel (goede) 

voorbeelden van campagnes en communicatie. Binnen Hoom neem jij het op je om als kennismakelaar te 

fungeren. Je verzamelt en deelt actuele kennis, de nieuwste inzichten, en relevante voorbeelden.  

 

Ook werk je mee in een aantal concrete projecten in een gemeente of regio. Als marketing- en 

communicatiespecialist draai je mee in deze projecten, en afhankelijk van de lokale situatie ben je meer 

ondersteunend of uitvoerend bezig met bijvoorbeeld een campagneplan of met strakke 

communicatiemiddelen. 
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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 en ondernemend 

type. Je hebt minimaal enkele jaren werkervaring en kunt zowel strategisch denken als uitvoerend bezig zijn. Om 

het plaatje compleet te maken: 

• Je hebt een hbo-opleiding op het gebied van marketing en/of communicatie of vergelijkbaar niveau. 

• Je bent sterk in de productie van effectieve en aantrekkelijke communicatiemiddelen. 

• Je hebt oog voor de belangen van alle betrokken partijen.  

• Je kunt snel schakelen en houdt van samenwerken. Tegelijkertijd kun je je eigen werk goed organiseren 

en werk je zelfstandig. Je bent onderdeel van een team van enthousiaste professionals, met 

verschillende disciplines, op het gebied van communicatie ben jij dé expert. Je vindt het leuk aan 

verschillende projecten tegelijkertijd te werken en weet daarin overzicht te houden. 

• Je hebt ervaring met communicatieprojecten, zowel intern (in een organisatie) als extern (bijv. op wijk- 

en buurtniveau). Ervaring in het veld van energiebesparing, duurzaam wonen, en/of warmtetransitie is 

een pre.  

• Affiniteit met de coöperatieve energiebeweging en bottom-up burgerinitiatieven is een pre.   

• Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring. 

• Je bent bij voorkeur beschikbaar per 1 mei 

 

Ons aanbod 

• Een contract voor een jaar, met intentie voor verlenging. Het betreft een functie voor 28-32 uur per 

week. 

• Een salaris gebaseerd op jouw kennis en ervaring, tussen €2800 en €3800,- o.b.v. 40u 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.).  

• Momenteel werken we volledig vanuit huis. We kijken er naar uit weer vaker op kantoor te kunnen 

werken. Er zijn goede mogelijkheden voor thuiswerken. 

• Een 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? 

Stuur je brief en CV uiterlijk 7 april naar josje.fens@hoom.nl. De gesprekken worden op 13 of 15 april gepland. 

Heb je vragen over deze functie of de sollicitatieprocedure? Mail of bel naar Josje Fens, teamleider bij Hoom, zij 

beantwoordt ze graag. Zij is bereikbaar op tel. 06-47914102 en josje.fens@hoom.nl (werkdagen dinsdag, 

donderdag en vrijdag). 
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