
	  

Flexibele bijbaan als gespreksleider 
 
Opzoek naar een flexibele bijbaan in de duurzaamheid, waarmee je in een paar uur per 
week in de avonduren of overdag extra kan bijverdienen? Dan is EnergyParty begeleider iets 
voor jou! 
 
Tijdens de EnergyParty vergelijken vrienden of kennissen hun energierekening bij iemand 
thuis en ze delen kennis over duurzame maatregelen die ze hebben genomen. Jij begeleidt 
als facilitator het gesprek en vult de gesprekken aan met informatie die wij je hebben 
aangeleverd. Je bent ons gezicht naar de deelnemers tijdens de EnergyParty en begeleidt 
de deelnemers. Daarom is het belangrijk dat je de groepsdynamiek aanvoelt en ervoor zorgt 
dat iedereen de kans krijgt om te spreken. Je kan makkelijk met mensen omgaan, bent 
extravert en vertelt graag met passie. 
 
Als facilitator werk je zelfstandig binnen ons team. Dit betekent dat jij zelf verantwoordelijk 
bent voor de EnergyParty. Je bereidt samen met de gastheer/vrouw de avond voor, faciliteert 
de EnergyParty, verwerkt de resultaten in onze database en houdt ook contact na de 
EnergyParty om opvolging te geven aan de maatregelen die ze van plan zijn te nemen. 
Uiteraard begeleiden wij je in dit proces. 
 
Je belangrijkste taken bestaan uit: 
- Zelf (telefonisch) je eigen EnergyParty’s inplannen en de voorbereiding begeleiden. 
- De EnergyParty’s begeleiden 
- De resultaten verwerken in online database 
- het nabellen van deelnemers om opvolging te geven aan de maatregelen 
 
Over ons 
Je komt te werken in een jong en gedreven team met passie voor een duurzame wereld voor 
vandaag. We hebben als doel om een duurzame energietransitie te versnellen in de Haagse 
regio. 070Energiek is een Haagse energiecoöperatie, en richt zich op samen duurzaam 
energie inkopen, investeren in duurzaam opwekken én investeren in energiebesparing door 
en voor vrienden, bekenden en buren in heel Den Haag en omstreken Dit doen we middels 
de EnergyParty. We zijn een klein team en er is veel ruimte voor eigen initiatief. 
 
Wij vragen: 
- Je hebt een extraverte persoonlijkheid en weet mensen te motiveren; 
- Je hebt sterke communicatieve vaardigheden; 
- Je kunt zelfstandig werken en kunt goed omgaan met verantwoordelijkheid 
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal; 
- Je hebt interesse in duurzaamheid en/of vindt het leuk om je hierin te verdiepen; 
- Je bent flexibel inzetbaar; in overleg plannen we je in, en woonachtig in Haagse regio. 
 
Ben je geïnteresseerd,wil je bijverdienen en daarnaast leren over duurzaamheid? Heb je 
raakvlak of interesse in duurzaamheid, ben je communicatief, kun je zelfstandig werken. 
Neem dan contact met ons op om te bekijken of EnergyParty facilitator iets voor jou is. Stuur 
een mail naar info@070energiek.nl of bel ons op 070-2044004 


