
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Werken bij Wocozon is werken in een groene omgeving! 
 
Gezocht een Groene Medewerker Bouwloket  
Binnen het technisch team (bouwloket) van Wocozon hebben wij plek voor een nieuwe collega,  
die er mede voor gaat zorgen dat huurders zoveel mogelijk goedkope stroom kunnen opwekken met 
zonnepanelen via hun eigen dak!  
Heb jij een hart voor duurzaamheid en ben jij handig met computers?  Wordt dan onze nieuwe collega  
en solliciteer direct!  Locatie De Meern - Utrecht, (36 – 40u) 
 
Werken bij Wocozon is? 
Werken bij een landelijk werkende organisatie van en voor woningcorporaties die huurders laat profiteren van 
zonne-energie. Inmiddels zijn ruim 21 corporaties met meer dan 100.000 woningen aangesloten en dat aantal stijgt 
snel.  
 
Wat ga je doen en wat wordt er van je verwacht? 
Binnen Wocozon is het bouwloket verantwoordelijk voor een juiste schouwing van alle daken met oog voor de 
directe omgeving . Hierbij is het zaak om de esthetische uniformiteit in de straat/buurt intact te houden. Hiernaast 
biedt het bouwloket ondersteuning (op afstand) aan de monteurs bij het plaatsen van zonnestroom installaties en 
het oplossen van storingen. Ook ga je aan de slag met het analyseren en oplossen van onder-presterende of niet-
werkende zonnepanelen. Affiniteit met computers is een ‘must’, want je zult met allerlei software programma’s te 
maken krijgen. Hierbij moet je veel samenwerken met andere collega’s binnen Wocozon, de installateurs en de 
bewoners. 
 
 Wat zijn je werkzaamheden zoal? 

- Jij bent verantwoordelijk voor de schouwing van grondgebonden woningen en appartementencomplexen 
- Je bepaalt per woning of appartement het ideale dakvlak en tekent het legplan middels de beschikbare 

tekensoftware 
- Je werkt samen met de collega’s van het bouwloket aan een optimaal schouwingsproces  
- Monitoring en registratie van niet of slecht-werkende installaties 
- Assistentie verlenen aan huurders bij het aanzetten van de zonnestroom installatie  
- Aansturen van installateurs bij het oplossing van problemen  

 
Functie-eisen  

- MBO/HBO denkniveau 
- Affiniteit met zonnepanelen en/of duurzaamheid 
- Affiniteit met tekenprogramma’s 
- Handig met computers 
- Full time beschikbaar (36-40 u) 
- Minimaal voor 1 jaar 

 
Wat biedt Wocozon:  

- Uitdagende functie in dynamisch bedrijf  
- Veel vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden  
- Bijzonder goede en collegiale werksfeer  
- Marktconform salaris  
- Fulltime/ functie per direct 

 

Ben jij onze nieuwe collega die ons technisch team wilt komen versterken? Mail dan je motivatie met CV aan 
astolze@wocozon.nl. Heb je vragen? Stel ze gerust. Neem contact op met Annette Stolze, HRM Wocozon via  
T. 06 53 45 7448. 
 

 


