
 

VACATURE: AMSTERDAM ENERGIE ZOEKT EEN CAMPAGNELEIDER 

 

Wie zijn Amsterdam Energie 

Coöperatief energie opwekken en leveren is het beste antwoord op de energiecrisis. Als Amsterdammers 

kunnen we samen zorgen dat de energievoorziening van onze stad vergroent en we tegelijkertijd de baas 

worden over onze eigen energie. Zonder winstoogmerk.  

 

Amsterdam Energie is een energiecoöperatie. Onze leden wekken samen energie op, we leveren groene 

energie aan onze leden en met onze winst realiseren we nieuwe opweklocaties in en rond onze stad. Dat 

doen we zonder winstoogmerk en als gezamenlijk eigenaar van de coöperatie. Zo versnellen we van 

onderaf de energietransitie in onze stad en zijn we een antwoord op de energiecrisis.  

 

Onze coöperatie bestaat uit bijna 1000 leden en we ontwikkelen steeds meer opweklocaties. 

Coöperatieve windenergie is een grote kans voor Amsterdam Energie. We willen onze impact verder 

vergroten: samen meer energie opwekken, meer leden werven en een grote stem hebben in het publieke 

gesprek.  

 

Functie 

Als campagneleider zorg jij dat het verhaal van Amsterdam Energie gehoord wordt in de stad, je bouwt 

aan ons netwerk en inspireert nog meer Amsterdammers om zich aan te sluiten bij onze coöperatie. Je 

bedenkt campagnes en maakt ze tot een succes. Je werkt zelfstandig en proactief, waarbij je zorgt dat 

ideeën leiden tot concrete resultaten.  

 

Werkzaamheden 

- Je kerntaak is het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes voor de groei van Amsterdam 

Energie in het aantal leden, onze groene energie-opwek, en ons netwerk in de stad. 

- Je zet zowel online als offline communicatiemiddelen strategisch in. Je bent verantwoordelijk voor 

de communicatie vanuit de coöperatie via de eigen website, nieuwsbrief en op sociale media. Je 

onderhoudt contact met (lokale) pers, ontwikkelt samen met ontwerpers promotiemateriaal voor 

de coöperatie en organiseert evenementen. 

- Je betrekt leden bij de (campagne)activiteiten van Amsterdam Energie. De coöperatie heeft een 

groot netwerk in de stad. Onze leden komen uit alle delen van Amsterdam en hebben een 

veelheid aan achtergronden. Dat is de kracht van de coöperatie. Jij mobiliseert leden en betrekt 

ze bij onze campagnes.  



- Je ondersteunt de directeur bij projectontwikkeling. Amsterdam Energie heeft verschillende 

zonnedaken in de stad, onze ZonStations. Dat moeten er veel meer worden. In samenwerking 

met de directeur werf je nieuwe daken, stel je business cases op voor geïnteresseerden en 

adviseer en begeleid je hen in het ontwikkelproces. 

- Je ondersteunt het bestuur bij het organiseren van evenementen zoals de algemene 

ledenvergadering. 

- Je bent aanspreekpunt voor leden en partners van de coöperatie, waaronder het duurzame 

netwerk 02025 en de gemeente Amsterdam. Een goede samenwerking met onze landelijke 

coöperatieve energieleverancier om | nieuwe energie is heel belangrijk daarbij. 

 

Profiel 

-  Relevante werkervaring, bijvoorbeeld als campagnemedewerker 

- Je hebt ervaring met het vormgeven, starten en leiden van campagnes 

- Je houdt van afwisseling en vindt het leuk om verschillende taken uit te voeren 

- Je hebt ervaring met het schrijven van teksten en het maken van content 

- Je bent bekend met Wordpress, Mailchimp en inzet van sociale media 

- Je hebt affiniteit met duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie of stedelijke 

ontwikkeling 

 

Competenties  

- Ondernemend, zelfstandig, een doorpakker en je kan goed samenwerken 

- Je bent communicatief vaardig en kan goed netwerken 

- Je vindt het leuk om jouw campagnes en de coöperatie actief te promoten 

- Je bedenkt graag nieuwe plannen, en wil die zelf realiseren 

- Je kunt je werk goed plannen, en werkt snel en secuur 

 

Aanbod 

- Freelance functie voor 2 dagen per week à € 1500 per maand 

- Opdracht voor een half jaar, met kans op verlenging 

- De mogelijkheid om concreet bij te dragen aan de energietransitie in Amsterdam 

 

Heb jij interesse? Stuur dan voor maandag 10 augustus een korte motivatie en je cv naar voorzitter 

Bouwe Olij, info@bouweolij.nl.  

 

 


