Milieu Centraal is het kenniscentrum voor duurzaam leven, en geeft consumenten praktische tips
en adviezen: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen. Milieu Centraal garandeert
onafhankelijke en betrouwbare informatie. We staan dagelijks de pers te woord, werken samen
met vele andere partijen en informeren dagelijks 20.000 tot 30.000 consumenten via
milieucentraal.nl, andere websites en sociale media.

Milieu Centraal zoekt zo spoedig mogelijk een

Strategisch communicatieadviseur energietransitie woningen
(m/v) tenminste 32 uur (0,88 fte)
In verband met vertrek van een collega zoekt Milieu Centraal voor het team Energie in huis,
mobiliteit en klimaat een ervaren strategisch communicatieadviseur die thuis is in het brede
onderwerp van energiezuinig en duurzaam wonen. De nadruk ligt op de thema’s isolatie, ventilatie
en het aardgasvrij ready maken van woningen.
Het verduurzamen van woningen is een actueel thema, met vele partijen die een rol spelen. Milieu
Centraal heeft als praktische en betrouwbare (online) gids voor bewoners een unieke functie, en is
ook vaak de contentpartner voor andere partijen. Je weet verbinding te leggen met relevante
stakeholders en ziet kansen om Milieu Centraal goed te positioneren. Je bent verantwoordelijk
voor acquisitie van opdrachten. Je hebt een goed beeld van knelpunten bij huiseigenaren,
beleidsontwikkelingen en maatschappelijke discussies. Op grond daarvan ben je in staat om
activiteiten te ontwikkelen die huiseigenaren een stap verder helpen met de verduurzaming van
hun woning.
Je bent projectleider van complexere projecten, waarvan je planning en begroting beheert, en
waarin je met collega’s en externe partijen samenwerkt. Je beheerst het hele communicatiepalet:
van de strategie tot communicatieplan, (begeleiding van) de uitvoering en evaluatie van
activiteiten. Je bent voor jouw thema’s het gezicht van Milieu Centraal en kan deze thema’s
positioneren in de media.
Over jou
Je bent een brede communicatieprofessional met een WO-opleiding (communicatie, sociale
psychologie, marketing en/of gedragsverandering) en minimaal 5-7 jaar relevante ervaring.
Jij





Overziet het werkveld in de breedte van het gehele team en in de diepte, signaleert
ontwikkelingen waardoor Milieu Centraal er proactief op in kan spelen.
Bent in staat een visie te ontwikkelen op hoe Milieu Centraal kan bijdragen aan de
verduurzaming van woningen en wat speerpunten zijn, gaat hierover in gesprek met
anderen en adviseert de programmamanager hierover.
Heeft een visie op de rol van online communicatie, waaronder specifieke webapplicaties,
voor het behalen van de communicatiedoelen op gebied van energie in huis.
Bent een goede netwerker die kansen ziet voor het sluiten van partnerschappen.
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Kan op basis van inzichten over effectieve communicatie en gedragsverandering voor de
verschillende doelgroepen aansprekende projecten bedenken en weet, zoekt en vindt
steeds nieuwe mogelijkheden om consumenten te bereiken.
Combineert strategieontwikkeling, projectontwikkeling en projectuitvoering.
Hebt een goed gevoel voor de inhoud, en hebt bij voorkeur kennis van het onderwerp
'energietransitie woningen'.
Bent een klankbord voor de onderzoeker om de kennisbasis aan te laten sluiten bij
communicatiedoelen.
Gebruikt resultaten van consumentenonderzoek (in allerlei vorm) en initieert
consumentenonderzoek.

En je kunt
 Afstand nemen van de dagelijkse praktijk en je concentreren op hoofdlijnen op lange
termijnbeleid.
 Kansen signaleren, risico’s afwegen en ondernemerschap tonen.
 Een vertrouwenwekkende eerste indruk op anderen maken en deze weten te handhaven.
 Makkelijk samenwerken met collega’s.
 Zelfstandig en projectmatig werken.
Milieu Centraal
Praktisch over duurzaam. Milieu Centraal is dé voorlichtingsorganisatie voor energie, milieu en
duurzaamheid. We zijn met 30 collega’s groot genoeg om iets te betekenen en klein genoeg om
onderling betrokken te zijn. Professionaliteit en werkplezier gaan bij ons goed samen.
We zijn een flexibel team en hebben moderne arbeidsvoorwaarden. Voor de salarissen hanteren
we een eigen salaristabel. Voor deze functie varieert het bruto salaris van 3212 tot 4.935 euro per
maand. Je ervaring is bepalend voor de hoogte. Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor een
jaar, met zicht op een vaste aanstelling.
Procedure en inlichtingen
We zien graag je CV en motivatie tegemoet. Stuur die uiterlijk 17 januari 2021 naar
vacatures@milieucentraal.nl ovv van ‘strategisch communicatieadviseur energie in huis’.
De functie is niet geschikt voor mensen met een heel andere inhoudelijke achtergrond dan
duurzaamheid-gerelateerde onderwerpen. Je kunt voor meer informatie bellen met Puk van
Meegeren, manager Energie in huis, tel. 06 – 5182 0905.

Pagina 2 van 2

