Wil je werken aan een duurzaam Nederland? En ben je op zoek naar een functie waar je letterlijk en
figuurlijk energie van krijgt? Dan bieden wij je de kans. Voor de versterking van ons team zijn we op
zoek naar een:

(Senior) Communicatieadviseur
HBO+/WO│32-36 uur │Den Haag

Ben jij een enthousiaste, zelfstandige en pragmatische communicatieadviseur. Vind je het leuk om
projectmatig te werken, kun je stevig adviseren en kun je ook zelf prima uitvoeren? Dan is dit
misschien wel dé functie voor jou!

Geothermie Nederland, de brancheorganisatie voor geothermie
Geothermie Nederland is met ingang van 1 januari 2021 ontstaan uit het samengaan van Platform
Geothermie en DAGO (Dutch Association of Geothermal Operators). Nu is er één sterke
branchevereniging met circa 100 leden voor de geothermiesector in Nederland. De vereniging zet zich
in voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in met name tuinbouwkassen en huizen en
bedrijven in de bebouwde omgeving. In de energietransitie speelt geothermie een belangrijke rol.
Wat ga je doen?
De vereniging heeft een bureau met een klein team van professionals op het gebied van techniek,
communicatie, public affairs, belangenbehartiging en juridische zaken. Op dit moment wordt de
communicatiefunctie op interimbasis ingevuld. Aangezien communicatie een kernactiviteit is van de
vereniging, zijn we op zoek naar een vaste invulling van deze functie. De communicatiefunctie is zeer
veelzijdig, van het positioneren van de vereniging tot het op de kaart zetten van geothermie als
natuurlijke bron van duurzame energie. Als communicatieadviseur bij Geothermie Nederland sta je
midden in de dynamische energiewereld met vele stakeholders. Je houdt je intensief bezig met het
ontwikkelen van de geothermiesector samen met je collega´s van het bureau en in diverse
werkgroepen waar communicatie en specifiek maatschappelijk draagvlak op de agenda staan.
Als communicatieadviseur zet je je in voor de groei van de sector en het behartigen van de belangen
van de leden van de brancheorganisatie voor de geothermiesector. Je bent een belangrijke schakel
naar leden, stakeholders en media.
Wat houdt de functie in?
• Je geeft vorm aan het communicatiebeleid en de positionering van Geothermie Nederland
• Je ontwikkelt en realiseert communicatie-programma’s, -activiteiten en -middelen

•
•
•
•
•

Je speelt adequaat in op dagelijkse issues en ontwikkelingen
Je adviseert en faciliteert collega’s van het bureau en het bestuur bij hun communicatie en
stakeholderactiviteiten
Je ondersteunt leden met het opzetten van hun omgevingsmanagement
Je stimuleert en organiseert dialoogvormen en samenwerking met stakeholders
Je onderhoudt contacten met (vak)media en bouwt een netwerk met (vak)journalisten op

Wat vragen wij?
• Je hebt een HBO-of WO-opleiding op het gebied van communicatie
• Je hebt 5 tot 10 jaar ervaring in het communicatievak
• Je hebt passie en enthousiasme voor de veranderopgave van de energietransitie en het
verduurzamen van de warmtevoorziening van Nederland
• Je hebt een brede belangstelling voor techniek, geologie en duurzaamheid
Wat zijn gewenste competenties?
• Je combineert strategisch denken met oplossingsgericht handelen
• Je bent politiek sensitief
• Je bent samenwerkingsgericht
• Je kunt snel schakelen en verbanden leggen
• Je bent onderzoekend en nieuwsgierig
• Je handelt proactief
• Je bent initiatiefrijk en zelfstandig
Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een marktconform salaris (indicatie tussen 3.800 – 5.700 euro op basis van 40 uur en afhankelijk
van opleiding en ervaring)
Een dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband
Flexibiliteit in werktijden voor een goede werk-privé balans
Vergoeding woon-werkverkeer max. 60 km. Enkele reisafstand voor € 0,19 per km
Een opleidingsbudget van € 1.500.00 per jaar
Alle ruimte voor je persoonlijke groei en ontwikkeling
Samenwerken binnen een collegiaal team van 4-6 collega’s in een informele sfeer
Fietsplan van de zaak

Meer informatie?
Geïnteresseerd geraakt en wil je nu meer weten? Kijk dan op www.geothermie.nl en
www.allesoveraardwarmte.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met
Carola van Kester, senior communicatieadviseur a.i. E carola.vankester@geothermie.nl of M 06
26058865.
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Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag in aanmerking komen voor deze uitdagende functie? Dan
kan je je motivatie en CV sturen naar Radboud Vorage, voorzitter Geothermie Nederland, E
radboud@greenhousegeopower.nl of M 06 51431301.
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