BENG! is de energiecoöperatie van en voor inwoners van gemeente De Bilt.
Met informatie, advies en diverse projecten zetten we ons in voor een energieneutrale gemeente.
Dat betekent optimale energiebesparing en (veel) meer lokale opwek van duurzame energie.
Ons bestuur en de actieve ledenkring bestaan uit gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. BENG!
heeft ongeveer 400 particulier en bedrijfsleden.

We zoeken een

Energieambassadeur Warmtescans
Als energie-ambassadeur adviseer en informeer je bewoners van gemeente De Bilt over duurzame
energie en energiebesparing. BENG! heeft meerdere energieambassadeurs die elk op hun eigen
expertise in gesprek gaan met bewoners uit de gemeente. Momenteel zijn we op zoek naar
versterking van het team m.b.t. warmtescans, zonnepanelen en energiebesparing.
Vooral in het stookseizoen is er werk aan de winkel voor het vrijwilligersteam van BENG! We sporen
warmtelekken op met de infraroodcamera, adviseren over energiebesparing, geven antwoord op
vragen en helpen mensen verder. Onze Energieambassadeurs zoeken versterking! Is dit iets voor
jou?
Wat bieden we?
Onze opnames met de infraroodcamera zijn veelgevraagd: op koude avonden scannen we vele gevels
op verzoek van bewoners. Zo wordt zichtbaar waar de warmte ontsnapt en geven we gericht advies.
Dit werk gebeurt in de periode van half oktober tot en met half maart.
We bieden je:



een complete cursus en begeleiding 'in het veld' om de infrarood camera te bedienen en het
resultaat te vertalen naar adviezen (een warmtescan)
enthousiaste, gedreven collega's met hart voor duurzaamheid en energie.

Wat vragen we?




enthousiaste mensen met affiniteit met duurzaamheid en de ambities met BENG!
sociale mensen die graag het gesprek aangaan over duurzaamheid en energiebesparing
het zou erg helpen wanneer je een technische en/of bouwkundige achtergrond hebt

Heb je interesse in deze vrijwillige job en voldoe je aan het profiel (of ben je in staat je snel in te
werken) dan zien wij heel graag je reactie tegemoet. Mail, liefst zo spoedig mogelijk, een korte
motivatie naar Bertien van de Kerk (Coördinator participatie), info@bengdebilt.nl. Ook voor meer
informatie kun je haar bereiken per e-mail.

