Werken bij Wocozon is werken in een
dynamische omgeving!
Gedreven groene ‘Project Coördinator Hoogbouw’ gezocht
Binnen het operationele bouwteam van Wocozon hebben wij plaats voor een enthousiaste en bezielde nieuwe collega
voor onze binnendienst!
Hij of zij gaat er mede voor zorgen dat huurders zoveel mogelijk goedkope stroom kunnen opwekken
met zonnepanelen op het dakoppervlak dat zij delen met hun buren.
Heb jij een hart voor duurzaamheid, heb je projectmanagement werkervaring als ook de nodige software kennis?
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 28 corporaties met meer dan 150.000 woningen aangesloten en dat aantal stijgt snel.
Wat ga je doen en wat wordt er van jou verwacht?
Binnen Wocozon is het bouwteam dat verantwoordelijk is voor een juiste schouwing van alle laag,- en hoogbouwdaken
met oog voor haar directe omgeving. Hiernaast biedt het bouwteam op afstand ondersteuning aan de monteurs
bij het plaatsen van zonnestroom installaties en het oplossen van storingen.
Als project coördinator hoogbouw ben jij actief betrokken in het voortraject van onze projecten, monitor je de projectvoortgang
en begeleid je hands on de realisatie van zonnestroominstallaties op duplexwoningen en appartementsgebouwen van de
aangesloten woningcorporaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze unieke Powershare zonnestroom verdeelmethodiek.
De voortgang van alle hoogbouw projecten wordt dagelijks middels ons CRM-systeem door jou gevolgd.
Daarnaast maak je gebruik van project management tools zoals een Trello.
Als jij onze nieuwe hoogbouw expert wordt, dan speel jij een essentiële sturende rol tussen de accountmanagers van Wocozon
en de uitvoerders op locatie. Ook weet jij op een efficiënte wijze te schakelen tussen alle betrokken partijen binnen de
betreffende hoogbouwprojecten. Hiernaast verzorg je de voortgangsrapportage als ook lever je de opleveringen aan op vaste
tijden aan de Manager Operations van Wocozon.
Ben jij een groene pitbull die zich wil gaan vastbijten in het hierboven beschreven dynamische werkveld en bovendien erg blij
wordt van het idee dat mede door jouw inzet de bewoners van corporatiewoningen volop meedoen aan het realiseren van de
energietransitie in Nederland? Meld je dan vooral nu aan!
Functie-eisen
• HBO/ WO denkniveau
• Affiniteit met groene energie en/ of duurzaamheid
• Brede kennis van Microsoft Office met name excel expertise
• Basiskennis elektrotechniek (pré)
• Kennis van/ werkervaring met PV-installaties (pré)

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.

