
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gezocht Groene Communicatie 
Manager Friesland! 
 
 
Die vanuit Wocozon samen met Woonfriesland zorgt voor een optimale communicatie met huurders en 
klantwaarde hoog in het vaandel heeft staan! Ben jij een flexibele communicatieve medewerk(st)er met een 
klantgerichte instelling, solliciteer dan nu naar deze vacante functie bij Wocozon.    
Locatie omgeving Leeuwarden, tussen 24-40 uur.   
 
Wat ga je doen en wat wordt er van je verwacht?  
Wocozon streeft ernaar om zoveel mogelijk huurders van Woonfriesland te laten profiteren van zonnestroom, echter 
de transitie naar eigen zonnestroom is niet voor iedereen vanzelfsprekend.  
Voor het coördineren en versterken van ons communicatieteam, zijn wij op korte termijn op zoek naar een collega 
die ons kan helpen om onze boodschap op een overtuigende wijze aan de huurders over te brengen. Een optimale 
communicatie tussen Woonfriesland, huurders en Wocozon is daarbij essentieel.  
 
Wat zijn je werkzaamheden?  
Jij bent het aanspreekpunt voor huurders van Woonfriesland en zorgt ervoor dat alle vragen op een adequate wijze 
worden beantwoord. Je gaat in samenspraak met de woningcorporatie langs bij de bewoners en informeert hen op 
een vlotte manier over de voordelen van het zonnestroom concept.  
 
Je werkt samen met de medewerkers van Wocozon en zorgt dat het communicatieproces soepel verloopt en je 
levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de klanttevredenheid.  
Jij hebt een coördinerende rol in de onderlinge samenwerking tussen de studenten binnen het klantencontact team. 
Ook assisteert jij in de voorbereidingsfase van projecten en speel je een belangrijke rol in de communicatie met de 
huurders. 
 
Wie ben jij?  
Om deze rol tot een succes te maken, ben je een sociaal communicatieve medewerker m/v, je beschikt over  
een pro-actieve en zelfstandige werkhouding, hebt scherp oog voor klantgerichtheid en bent begaan met 
duurzaamheid. Ben jij een ster in het in goede banen leiden van de communicatie tussen woningcorporaties  
en huurders? Ben je bovendien leergierig met hbo (dan wel hbo denk niveau) en iemand die eigen initiatief durft te 
nemen en waar problemen ontstaan, deze op zelfstandige wijze weet op te lossen? Dan zoeken wij jou! 
 
Wat biedt Wocozon:  
- Prettige functie in dynamisch bedrijf  
- Zelfstandige functie  
- Goede en collegiale werksfeer   
- Marktconform salaris  
- Functie per heden  
 
Ben jij het communicatie talent die we zoeken?  
Mail of bel dan met Tim Haarlem thaarlem@wocozon.nl T. 06 46 79 74 79 
 
Werken bij Wocozon is?  
Werken bij een landelijk werkende organisatie van en voor woningcorporaties die huurders laat profiteren van 
zonne-energie.  
Inmiddels zijn ruim 25 corporaties met meer dan 150.000 woningen aangesloten en dat aantal stijgt snel. 
https://wocozon.nl/   
Zie ook ons youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=GVnjSPHvYcI 
 


