
Gezocht: 12 ENERGIE COACHES 

 

Belangrijk om te weten: je gaat niks verkopen aan bewoners. Je komt, namens de gemeente 

Amsterdam, een cadeau brengen in de vorm van gratis energiebesparende artikelen en een gratis 

bespaaradvies. Bewoners worden ingelicht dat je naar ze toe komt en zullen je dus graag zien 

komen! 

Functie-eisen  

 Motivatie om als energiecoach aan de slag te gaan; 

 Goede sociale en communicatievaardigheden; 

 Het leuk vinden om mensen aan te spreken en enthousiast te krijgen voor het project; 

 Het fijn vinden om veel buiten te zijn; 

 Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal (woord en geschrift); 

 Ervaring in het werken met computers en Microsoft Office; 

 Een enthousiaste werkhouding en het vermogen enthousiasme over te brengen; 

 Affiniteit met duurzaamheid en energie; 

 Sterke pre: in het bezit van een rijbewijs B; 

 Pre: beheersing van de Engelse taal (woord), de Turkse taal (woord), of de Arabische taal 

(woord); 

 Pre: kennis van energiebesparingsmogelijkheden  

 

Wat bieden wij? 

 Een leuke, zinvolle baan waarmee je je mede-Amsterdammers helpt; 

 Een salaris van €1.868 op basis van 40 uur per week; 

 Veel flexibiliteit in het indelen van je tijd; 

 Een telefoon en tablet in bruikleen. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 Het betreft een baan van 28-40 uur per week; 

 Voor aanvang van het project vindt er een opleiding van 1 week plaats met behoud van 

uitkering; 

 Je ontvangt een tijdelijk contract met een looptijd van 1 februari tot en met 31 juli 2022; 

 Je bouwt pensioen op bij Nationale Nederlanden; 

 Je ontvangt op jaarbasis 200 vakantie-uren op basis van 40 uur per week. 

 

Interesse? 

Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan als energiecoach? Meld je dan aan voor onze 

informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst ontvang je meer informatie over het project en je 

werkzaamheden. Meld je hiervoor per mail aan via lisa.smit@uwv.nl o.v.v. ‘energiecoach 

Amsterdam’.  

 

Vind jij het leuk om met allerlei verschillende mensen 

contact te hebben? En krijg je energie van mensen 

helpen? Dan is werken als energiecoach voor Energiebox 

helemaal iets voor jou! Als energiecoach adviseer je 

bewoners over het verlagen van hun energiegebruik en 

daarmee hun energierekening. Je geeft tips over hoe ze 

met laagdrempelige maatregelen en energiebewust 

gedrag hun verbruik kunnen verminderen. Zo dragen zij 

heel concreet bij aan het verlagen van hun CO₂-uitstoot 

en houden ze door jouw advies meer geld over. 
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