
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Werken bij Wocozon is werken in een 
dynamische en duurzame omgeving!  
 
Gezocht gedreven en creatieve  
Groene Schouw/ Installatie Begeleider m/v          

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 met een technische en scherpe blik 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 naar de functie van Project Begeleider!   
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 ruim vijfendertig corporaties aangesloten en dat aantal stijgt snel.   

Wat ga je doen en wat wordt er van je verwacht? 
Wocozon streeft ernaar om zoveel mogelijk huurders in Nederland te laten profiteren van zonnestroom, echter de transitie naar 
eigen zonnestroom is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ter versterking van ons technische hart zijn wij op korte termijn op 
zoek naar een collega die ons kan helpen om deze opgave te verwezenlijken. Wocozon plaatst zonnestroominstallaties op daken 
van huurwoningen door heel Nederland en heeft inmiddels al vele duizenden huurders in het zonnetje gezet. Om het 
voorbereidingsproces goed te laten verlopen en zorg te dragen voor een esthetisch juiste en feitelijke invulling is een gedegen 
schouwing van alle daken en de directe omgeving daarvan, van essentieel belang. 

 
Wat zijn je werkzaamheden? 
-Jij bent verantwoordelijk voor de schouwing van grondgebonden woningen; 
-Samen met de collega’s van het bouwloket bepaal je per woning het ideale dakvlak en tekent het legplan middels de 
beschikbare tekensoftware;  
-Hiernaast begeleid jij, op afstand, onze installateurs met al hun vragen betreffende de legplannen en het gebruik van onze ICT 
gebaseerde opleveringstools en andere praktische uitdagingen die met het installatiewerk komt kijken.  
-Je werkt nauw samen met de Wocozon project managers om uitgezette installatietrajecten te monitoren en vervolgens 
hierover te rapporteren aan de Manager Operations en de Accountmanager.  
 

Wie ben jij? 
Om deze rol tot een succes te maken, ben je een teamplayer m/v, je beschikt over een pro-actieve en zelfstandige werkhouding, 
hebt scherp oog voor techniek en IT en bent begaan met duurzaamheid.  
Ben jij een ster in het beoordelen van daken en heb je enige affiniteit met tekenprogramma’s?  
Ben je bovendien leergierig, accuraat en iemand die durft eigen initiatief te nemen en daar waar problemen ontstaan, deze op 
zelfstandige wijze weet op te lossen?  
Dan zoeken wij jou! 
 

Wat biedt Wocozon jou … 
– Een prettige functie in een jong, groeiend, bijzonder enthousiast en dynamische organisatie 
– Een zelfstandige functie met veel vrijheid 
– Goede en collegiale werksfeer 
– Doorgroeimogelijkheden binnen ons technisch hart 
– Marktconform salaris 
– Functie per heden 
– Dagelijks volledig verzorgde lunch te midden van je collega’s 

 
Ben jij ons nieuwste technische talent? 
Mail dan met Annette Stolze HRM Manager via T. 06 – 53 45 7448 of E. astolze@wocozon.nl. 


