Vacature
COMMUNITY MANAGER
Vereniging Energie-Nederland
Karakteristiek van de functie

Als Community Manager ben je de verbindende kracht tussen de Vereniging en
haar leden en fungeer je als het communicatiekanaal naar, van en voor de leden.
De Community Manager is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden
en het behouden van de bestaande leden. Je realiseert ledenbehoud door te
informeren, betrekken, verbinden en door het organiseren van dialoog of
activiteiten die voor leden van meerwaarde zijn. Je benut het digitale platform
van Energie-Nederland om de leden doorlopend te voorzien van relevante
informatie en bent de vraagbaak voor de leden. Met andere woorden: jij bent
als de Community Manager hét tweeweg communicatiekanaal voor de leden.

Taken en verantwoordelijkheden

De community manager is verantwoordelijk voor de ledencommunicatie en
zorgt in die rol voor:
• Voorlichting & informatievoorziening voor leden via bijvoorbeeld een
nieuwsbrief
• Het opzetten en uitvoeren van campagnes
• Het organiseren van ledenevenementen en -bijeenkomsten (o.a. ALV,
bijpraatsessies met de voorzitter/bestuursleden, ronde tafel bijeenkomsten
en kennissessies)
• Het beheren van het CRM
• Het ledenbehoud
• Het opstellen en uitvoeren van het wervingsbeleid van nieuwe leden
• De aansturing van zelfstandigen en bureaus bij de realisatie van effectieve
communicatiemiddelen en interactie
• De bewaking van de huisstijl van de vereniging.
• De ontwikkeling en het onderhoud van een relevant netwerk binnen en
buiten Energie-Nederland

Functie-eisen:
•
•

•
•
•

Beschikt over een academisch werk- en denkniveau
Je hebt relevante werkervaring met community management
Kennis van de energiesector is niet nodig, maar je wilt deze wel snel opdoen
Je beschikt over uitstekende sociale, communicatieve en commerciële
vaardigheden
Je bent een verbinder en hebt oog voor verschillende belangen
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•
•
•
•
•
•
•

Je kunt overtuigen op basis van inhoudelijke argumenten
Je bent organisatorisch sterk
Je bent alert, signaleert kansen en onderneemt actie
Je pakt zaken snel op maakt je die eigen
Je bent flexibel, vernieuwend en proactief
Je bent een teamspeler met eigen taken en verantwoordelijkheden
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend

Positie in de organisatie

De Community Manager maakt deel uit van het communicatieteam, dat verder
bestaat uit de Manager Public Affairs en Manager Public Relations. Het
communicatieteam vergadert wekelijks o.l.v. de directeur en functioneert in
sterke verbinding met de voorzitter van de Vereniging en de
programmamanagers. De Community Manager legt verantwoording af aan de
directeur.

Wat krijg je van ons?
•
•
•
•
•
•
•

Een 40-urige werkweek (parttime is bespreekbaar)
Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging
Laptop en telefoon van de zaak
Reiskostenvergoeding (OV)
Flexibel werken vanuit huis en vanuit ons kantoor in het hart van Den Haag
Een uitdagende positie met veel ontwikkelmogelijkheden
Passend salaris op basis CAO Nwb

Geïnteresseerd? stuur jouw cv met motivatiebrief aan:
vacatures@energie-nederland.nl

Over Vereniging Energie-Nederland
Vereniging Energie-Nederland behartigt als brancheorganisatie de belangen van
commerciële energiebedrijven die in Nederland actief zijn met
energievoorziening, van het opwekken en handel in energie (incl. warmte) tot
aan de levering aan huishoudens en aan bedrijven en met het leveren van
bijbehorende services. De organisatievorm is een vereniging met bedrijfsleden.
De Vereniging staat in het hart van de energietransitie. De community bestaat
uit de leden van de Vereniging Energie-Nederland. Het team van Vereniging
Energie Nederland bestaat naast een Community Manager uit vijf
programmamanagers, een manager public affairs, een manager public relations
en de programma coördinator. Het team staat onder leiding van de directeur
van de Vereniging.

Den Haag, 28 oktober 2021
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