
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Werken bij Wocozon is werken in een dynamische omgeving!  
 
Gedreven groene ‘Medewerker Beheer en Onderhoud m/v’ gezocht 
  
Binnen het operationele bouwteam van Wocozon hebben wij plaats voor een enthousiaste en  
bezielde nieuwe collega. 
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 en wil jij werken in een duurzame sector die echt impact heeft op een beter milieu  
en daarmee een groenere toekomst voor ons allen? Wordt dan onze nieuwe collega en solliciteer direct!   
Locatie De Meern - Utrecht, (32 – 40u)  
  
Werken bij Wocozon is … 

Werken bij een landelijk werkende organisatie van en voor woningcorporaties die huurders laat profiteren van zonne-energie. 
Inmiddels zijn zo’n vijfendertig corporaties aangesloten en dat aantal vermeerderd snel.   
  
Wat ga je doen en wat wordt er van jou verwacht?  
Binnen Wocozon is het bouwteam verantwoordelijk 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 ‘medewerker beheer en onderhoud’ ben jij mede-verantwoordelijk voor de monitoring en onderhoud van de vloot van 
zonnestroominstallaties op de daken van grondgebonden woningen en appartementencomplexen die Wocozon in beheer heeft. 
Het bouwloket is verantwoordelijk voor de ondersteuning (op afstand) van de monteurs bij het plaatsen van zonnestroom 
installaties en het oplossen van storingen. Je gaat 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 en installateurs van de zonnepanelen.  
Omdat Wocozon snel groeit, zullen jouw werkzaamheden zich blijvend ontwikkelen en zo is er veel ruimte voor eigen initiatief. 

 
Wat zijn je werkzaamheden zoal? 

- Monitoring en registratie van niet of slecht-werkende installaties 
- Assistentie verlenen aan huurder bij het aanzetten van de zonnestroom installatie (telefonisch/ per mail) 
- Aansturen van installateurs bij het oplossing van problemen  
- Telefonisch aanspreekpunt voor monteurs op locatie 

 
Functie-eisen  

- MBO / HBO denkniveau 
- Affiniteit met zonnepanelen en / of duurzaamheid 
- Brede kennis van Microsoft Office met name excel expertise 
- Basiskennis elektrotechniek (pré) 
- Kennis van/ werkervaring met PV-installaties (pré) 
- Minimaal voor 1 jaar beschikbaar 

  
Wat biedt Wocozon:  

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

 

Gaat jouw hart sneller kloppen van deze woorden en wil je je actief gaan inzetten in ons dynamische werkveld. Wordt je 
bovendien erg blij van het idee dat mede door jouw inzet de bewoners van corporatiewoningen volop meedoen aan het 
realiseren van de energietransitie in Nederland? Reageer dan vooral direct!  

  

Ben jij onze nieuwe collega die ons bouwtechnisch team wilt komen versterken?  
Mail of bel dan je motivatie met CV aan Annette Stolze, HRM Wocozon E. astolze@wocozon.nl.  
Heb je inhoudelijke vragen, stel ze gerust. Neem contact op met Gregory Correia, Manager Operations via  T. 06 23 26 66 78.  


