
 

VACATURE ervaren adviseur Communicatie (28-32 uur) 
 
Over Energie Samen Rivierenland 
Met elkaar. Voor elkaar. Energie Samen Rivierenland is een lokale, coöperatieve energiebeweging die 
duurzame energie-initiatieven aanjaagt en versterkt. Onze professionals werken aan een schone en 
betaalbare energievoorziening voor ons allemaal. Energie Samen Rivierenland (ESR) wil de 
energietransitie mee mogelijk maken door als vertrouwd adviseur samen te werken met 
ondernemers, instellingen, overheden en burgers. Energiebesparing, ontwikkelen van duurzame 
opwek, duurzame mobiliteit en het verbinden van vraag en aanbod van duurzame energie vormen de 
activiteiten van ESR.   
 
Energie Samen Rivierenland is een snelgroeiend duurzaam bedrijf met een gezellig team. We bieden 
een inspirerende werkomgeving met veel ontwikkelmogelijkheden, afwisselende taken en ruimte 
voor nieuwe ideeën.  
 
Wat ga je doen? 
De adviseur Communicatie is verantwoordelijk voor het strategie- en communicatiebeleid. 
Je bewaakt de bedrijfsidentiteit en werkt hierin samen met de directie. Je draagt zorg voor de 
content, online media, vormgeving en de continue zichtbaarheid van de verschillende labels. De 
adviseur Communicatie draagt de visie en het beleid van de organisatie correct naar buiten uit. De 
werkzaamheden zijn zowel uitvoerend als adviserend van aard. Je voert de werkzaamheden zelf uit, 
maar kiest er soms ook voor om gekaderde communicatieopdrachten projectmatig uit te besteden 
en te bewaken. 
 
Wat is essentieel voor de functie?  

• Minimaal HBO niveau (afgerond), met ruime ervaring in een soortgelijke functie. 
 
Wat denken wij dat je als ervaren adviseur Communicatie in je bagage moet hebben? 

• Actuele kennis van (online) communicatie. 
• Vaardigheid in het voeren van (eind)redactionele werkzaamheden. 
• Vaardigheid in het organiseren van communicatie- / wervingsactiviteiten en events. 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en een accurate werkwijze. 
• Woonachtig in de regio Rivierenland. 
• Samen de energietransitie mogelijk maken. 

 
Wat breng je verder mee?  

• Je kent de (social) media als je broekzak. 
• Je bent creatief/conceptueel sterk en kan wervend schrijven. 
• Je hebt een mening over opmaak/vormgeving en kan zelf de basishandelingen te verrichten. 
• Je hebt aantoonbare kennis van en vaardigheid met tools als Google Analytics, WordPress. 
• Je bent in staat om je eigen werk goed te organiseren en projecten te managen. 
• Je bent stressbestendig en werkt procesmatig. 

 
Wat bieden wij jou?   
Werken bij ESR is werken bij een van de leukste bedrijven in Rivierenland (vinden wij). Gelukkig is dat 
niet het enige, als adviseur Communicatie mag je ook rekenen op: 

• Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maar ligt tussen € 3.233,- tot € 3.920,-. 
• Een arbeidsvoorwaardenpakket op maat inclusief studieregeling, persoonlijk 

ontwikkelingsbudget, individueel keuzebudget en een pensioenbijdrage. 
• Flexibel in te delen werkdagen en -uren en regelmatig thuiswerken. 



 

• Een dynamische omgeving, met enthousiaste collega’s en korte lijnen. 
 
Een sneak preview van een werkdag 
Je hebt gisteren tot laat doorgewerkt, dus je besluit om vandaag een uurtje later te beginnen. Je 
communicatiecollega’s zijn er al en je maakt even een praatje met hen. Zij werken voor een ander 
label maar je kunt wel altijd met ze sparren en kennis en ideeën uitwisselen. 
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur en jij gaat aan de gang met het toetsen van het huidige 
communicatiebeleid; is dat nog toepasbaar op het komende jaar of moet dat aangepast worden? En 
wat betekent dit voor bijvoorbeeld de website en de sociale media? Om hierover te brainstormen 
heb je vandaag een vergadering ingepland met 3 collega´s. We werken via Teams, want er werken er 
twee thuis vandaag. 
Na afloop van het overleg ga je concreet aan de gang om het beleid verder uit te werken en plant 
alvast een afspraak voor een volgend overleg.  
Na het overleg pak je even koffie en gaat in op de uitnodiging van een collega om samen buiten een 
rondje te lopen.  
’s Middags bel je de websitehost en vraagt wat de mogelijkheden zijn om de structuur van de 
website aan te passen. Er blijkt veel mogelijk en je tekent het een en ander uit op papier.  
Tot slot bekijk je de overige communicatiemiddelen van de laatste tijd. Is deze nog in lijn met de 
boodschap die we willen uitdragen? Je werkt dit verder zelfstandig uit en past indien nodig, aan.   
Aan het einde van de dag realiseer je dat je veel gedaan hebt, leuk! Je praat even met je teamleider 
om de dag te delen en ervaringen uit te wisselen.    
 
Nieuwsgierig?  
Neem gerust contact op met Samantha Wulterkens, teamleider 
samantha.wulterkens@energiesamenrivierenland.nl  of 0345 - 504 012. 
 
Solliciteren? 
We ontvangen je reactie met motivatie en cv graag zo spoedig mogelijk. Mail je reactie naar Astrid 
Schipper, coördinator P&O ace.personeelsservices@gmail.com. 
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