Vacature parttime Marketingcommunicatie-professional BENG! (freelance)
BENG! is de energiecoöperatie van, voor en door inwoners en ondernemers in de gemeente De Bilt.
Ons doel is: een energieneutrale gemeente in 2030. Dat betekent dat we dan net zoveel energie
lokaal en duurzaam opwekken als we met elkaar in de gemeente verbruiken. Daarvoor is het nodig
dat we als bewoners en bedrijven besparen, zelf opwekken en overstappen op duurzame energie.
Die energietransitie gebeurt thuis en op het werk, op ‘land en dak’. Met opwekprojecten in de eigen
buurt, nieuwe warmtebronnen en met elektrisch vervoer. Maar deze ontwikkelingen gaan ons niet
snel genoeg. De individuele keuzes van inwoners en bedrijven van de gemeente De Bilt bepalen
grotendeels het tempo en het succes van de energietransitie. Hoe kunnen we inwoners het beste
helpen om sneller slimmere duurzame keuzes te maken? Hoe versnellen we bedrijven? Wat kunnen
we leren van elkaars praktijkervaringen?
BENG! informeert, adviseert en organiseert acties en campagnes voor leden (nu ruim 400) en nietleden om hen te betrekken bij de ontwikkelingen en mogelijkheden. Dit is veelal vrijwilligerswerk;
voor enkele taken schakelt BENG! freelancers in.
Marketingcommunicatie is belangrijk voor het bereiken van onze doelen. . Daarvoor zoeken we een
ervaren, enthousiaste, parttime marketingcommunicatie-professional (freelance).
Je taken
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het, mede door jou opgestelde,
marketingcommunicatieplan. Je geeft gevraagd en ongevraagd communicatie-advies, produceert
verschillende communicatiemiddelen en plaatst (online) content. Je verzorgt de (maandelijkse)
nieuwsbrief, social mediaberichten en webteksten en webcare, en bent het aanspreekpunt voor de
communicatie over plaatselijke evenementen. Je hebt bij alles oog voor het bereiken van de beoogde
doelgroepen. Je weet de juiste mix van bestaande en nieuwe geïntegreerde communicatiemiddelen
in te zetten. Je neemt deel aan communicatieteam-overleggen.
Je profiel
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in marketingcommunicatie en hebt een HBO werk- en
denkniveau.
Je hebt een meer dan gemiddelde kennis over of interesse in duurzaamheid en energietransitie.
Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van teksten, zowel voor off-als online kanalen en met
social media en webcare.
Je werkt zelfstandig en hebt plezier in zowel strategisch (mee-)denken als uitvoerend werk.
Je hebt affiniteit met een vrijwilligersorganisatie
Je bent woonachtig in of vlak bij de gemeente De Bilt.
Ons aanbod
Een zelfstandige uitdaging met de mogelijkheid om onderdelen van je rol zelf vorm te geven.
Je werkt met een leuke groep (vrijwillige)medewerkers en leden van BENG! In een gesprek willen we
graag het aantal uren voor deze opdracht nader bepalen.
Op onze site, www.beng2030.nl, lees je veel meer over BENG! Interesse? Stuur je cv met motivatie
dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 30 augustus 2020, naar Nicole van Overbeek, voorzitter,
nicole@beng2030.nl, 06-11537167). Nicole is ook de contactpersoon voor verdere informatie.

