
Wij zoeken een werver 
(fte in afstemming)

Energie Samen Rivierenland zoekt verster-

king voor het project EnergieVitaal: iemand 

die ons kan helpen om de juiste mensen te 

vinden voor de uitvoering van het project

EnergieVitaal

Steeds meer bewoners hebben moeite om 

de energierekening te kunnen betalen of 

kunnen deze zelfs helemaal niet meer beta-

len. In ons project EnergieVitaal helpen we 

deze inwoners van verschillende gemeenten 

in Rivierenland om de energierekening te 

verlagen. Dat doen we met voorlopers, ener-

giecoaches en een klusbus. 

Voorlopers gaan langs de deuren en gaan 

met bewoners in gesprek over energie. 

Energiecoaches van EnergieVitaal helpen 

bewoners thuis om te besparen door aan-

passingen in gedrag en kleine maatregelen 

en een klusdienst brengt energiebesparende 

maatregelen aan. 

Daarnaast werken we nauw samen met 

sociale organisaties die actief zijn in het 

gebied, zodat we de doelgroep goed 

kunnen bereiken. Ook helpen we bewoners 

waarvoor kleine maatregelen onvoldoende 

zijn om energie te besparen met grotere 

maatregelen.

Voor dit project zijn we op zoek naar iemand 

die ons kan helpen om de juiste voorlopers, 

energiecoaches en klussers te vinden.  

Wat ga je doen als werver?

Jij gaat binnen diverse doelgroepen op zoek 

naar voorlopers, energiecoaches en klussers. 

We vinden het belangrijk om een pool te 

hebben met veel diversiteit. Jij zoekt daarom 

samen met ons naar de mogelijkheden om 

de functies zo goed mogelijk af te stemmen 

op diverse doelgroepen. Denk aan zij-instro-

mers, studenten, ouders met kinderen of 

mensen die heringetreden in het arbeidspro-

ces. Je gaat actief op zoek en werkt samen 

met verschillende organisaties. Denk aan 

het UWV, Werkzaak Rivierenland of bouw-

bedrijven. Je voert sollicitatiegesprekken en 

je zorgt voor passende arbeidsovereenkom-

sten. Ook zorg je ervoor dat onze medewer-

kers alle relevante trainingen hebben gehad.
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Wat wij bieden
• Een leuke, dynamische baan (of opdracht 

als freelancer), waarbij je mensen écht kan 

helpen. 

• Veel vrijheid. Je kan zelf je uren indelen en 

als je geen afspraken op locatie hebt, kan je 

ook thuis werken. 

• Je maakt onderdeel uit van het Energie-

Vitaal team, met veel ruimte om samen te 

sparren en samen de inhoud te verbeteren. 

• Je krijgt van ons een training ‘Energie 

besparen met kleine maatregelen en ge-

dragsverandering’ en een training ‘Sociale 

gesprekken’. 

• Naast een marktconform salaris 

leiden we je goed op, ontvang je een 

reiskostenvergoeding en krijg je de kans 

om je verder te ontwikkelen.

• Salaris € 3.120 tot € 3.744- per maand obv 

36 uur. 

Wat wij vragen
• Je hebt ervaring met het werven van mede-

werkers. 

• Je bent sociaal vaardig en kan goed com-

municeren. 

• Je kan goed luisteren en je hebt oog voor 

behoeftes van sollicitanten en organisaties 

waarmee we samenwerken.  

• Je kan zelfstandig je werk uitvoeren en 

durft regie te nemen. 

• Je bent energiek, enthousiasmerend en 

staat open voor nieuwe, creatieve ideeën. 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau. Heb je 

geen Hbo-opleiding maar wel veel werk-

ervaring? Ook dan nodigen we je uit om te 

reageren. 

• Je bent gemiddeld 8 uur per week beschik-

baar, voor ongeveer een jaar. In het eerste 

half jaar van de opdracht kan je wat meer 

uren maken. Meer werken kan ook, afhan-

kelijk van jouw mogelijkheden. 

Over de partners

We werken samen met Energieloket Rivieren-

land en WoonWijzerWinkel Rivierenland.

Het energieloket helpt inwoners van de regio 

Rivierenland onafhankelijk en gratis bij het 

energiezuinig maken van hun woning. 

Dat doen ze in opdracht van alle acht ge-

meentes in regio Rivierenland. Naast de uit-

gebreide informatie op de website, kunnen 

inwoners ook terecht bij de lokale energielo-

ketten, een gratis energiecoach aanvragen of 

even bellen voor meer informatie.

De WoonWijzerWinkel in Tiel zorgt voor de 

klusbus. Meer informatie over de WoonWij-

zerWinkel vind je via deze link. 

Over Energie Samen Rivierenland

Energie Samen Rivierenland is een lokale, 

coöperatieve energiebeweging die duurza-

me energie-initiatieven aanjaagt en versterkt. 

We werken aan een schone en betaalbare 

energievoorziening voor ons allemaal. Ener-

gie Samen Rivierenland wil de energietransi-

tie mee mogelijk maken door als vertrouwd 

adviseur samen te werken met ondernemers, 

instellingen, overheden en burgers.
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Reageren 

Word je enthousiast van deze vacature? 

Stuur dan een motivatie en CV naar 

heidi.verschoor@energiesamenrivierenland.nl. 

Heb je vragen? Ook dan kun je Heidi bereiken via 

06-42238286 of 

heidi.verschoor@energiesamenrivierenland.nl. 

Ga voor een baan 

waarbij jij 

niet de enige bent 

die er wat 

aan verdient...

http://www.energieloketrivierenland.nl
https://www.woonwijzerwinkel.nl/rivierenland/

