
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Werken bij Wocozon is werken in een  
dynamische omgeving!  
 
Gedreven groene Account Manager voor de regio Noord 
Nederland gezocht 
  
Binnen het team van accountmanagers hebben wij plaats voor een ervaren, enthousiaste en bezielde  
nieuwe collega!  
Hij of zij gaat er mede voor zorgen dat huurders in de noordelijke provincies zoveel mogelijk goedkope stroom kunnen 
opwekken met zonnepanelen via hun eigen, dan wel gezamenlijke dak.   
Heb jij een hart voor duurzaamheid en heb je de gewenste werkervaring in een functie als accountmanager?  
Wordt dan onze nieuwe collega en solliciteer direct!   
Locatie: diverse woningcorporaties in Noord-Holland, Friesland en Groningen. En vanuit het Wocozon kantoor  
in De Meern – Utrecht (36 – 40u)  
  
Werken bij Wocozon is …  
Deel uitmaken van een landelijk werkende organisatie (exclusief voor woningcorporaties) die huurders laat profiteren van 
zonne-energie. Inmiddels zijn zo’n 40 corporaties met samen 220.000 woningen aangesloten. En dat aantal stijgt snel.   
  
Wat ga je doen en wat verwachten we van jou?  
Als accountmanager binnen Wocozon ben je eindverantwoordelijke als het gaat om het voorbereiden, kwaliteitsbewaking, 
conversie en algehele realisatie van zonnestroom-projecten op sociale huurwoningen. Je bereidt samen met (de 
ondersteunende) projectmanagers projecten - zowel laagbouw alsook hoogbouw projecten - nauwkeurig voor. Zo ook  
begeleidt je het project tot alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen en alle bewoners als ook de klanten zijnde de 
opdrachtgevers tevreden zijn.  
Met een scherp oog voor kwaliteit en relatiemanagement signaleer jij waar mogelijke knelpunten in het totale operationele 
proces liggen.  
 
Als jij onze nieuwe accountmanager wordt, dan ben jij eerste verantwoordelijke en speel jij een essentiële en  
aansturende rol tussen de (assistent) projectmanagers van Wocozon, woningcorporaties en haar huurders als ook de 
installatiepartners. Jij weet hierin op een efficiënte wijze te schakelen.  
Daarnaast ben je bekend met bouwprocessen, neem je deel aan bouwvergaderingen en voer je de onderhandelingen en  
maak je normeringsafspraken met onderaannemers.   
Jij begrijpt als geen ander dat het draait om kwaliteit en als het gaat om issuemanagement overtref je graag de verwachtingen 
van de corporaties.  
 
Passen jouw ervaring en skills hier nauwgezet bij en kan je niet wachten om deze in het hierboven beschreven  
dynamische werkveld in te zetten? Word je bovendien blij van het idee dat mede door jouw inzet de bewoners van sociale 
huurwoningen volop kunnen meedoen aan het realiseren van de energietransitie in Nederland? Solliciteer dan vooral nu!  
  
Functie-eisen   

• HBO/ WO denkniveau  

• Affiniteit met groene energie en/ of duurzaamheid  

• Kennis van/ werkervaring met PV-installaties  

• Basiskennis elektrotechniek (pré) 

• Aantoonbare ervaring met het werken als accountmanager  

• Brede kennis van Microsoft Office met name excel expertise 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat biedt Wocozon  

• Uitdagende functie in een dynamische omgeving   

• Veel vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden   

• Bijzonder goede en collegiale werksfeer   

• Marktconform salaris   

• Fulltime/ functie per direct  
  

Ben jij onze nieuwe collega die ons accountmanagement team wilt komen versterken?  
Mail dan je motivatie met CV aan astolze@wocozon.nl. Heb je vragen over de functie?   
Neem dan contact op met Wouter Klever via  06 22388018 of wklever@wocozon.nl.  

 

 

 

mailto:wklever@wocozon.nl

