
 

Vacature energieambassadeur Zonne-energie 

 

De energieprijzen blijven stijgen. Veel mensen zijn serieus op zoek naar manieren om zelf energie op te 

wekken. Dat levert ook veel vragen op. Wil jij ons helpen deze vragen te beantwoorden? 

 

Word 

Energieambassadeur Zonne-energie  (vrijwilliger) 

 

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. 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 ga je doen? 

 

Dagelijks komen er vragen binnen rond energieopwek, meestal betreft dit zonnepanelen. Dit zijn vaak 

vragen van woningeigenaren. Je gaat met die vragen aan de slag.  

Je neemt telefonisch contact op en maakt eventueel een afspraak voor een huisbezoek. 

We organiseren regelmatig ook informatieavonden. Het zou fijn zijn als je hier ook een bijdrage aan kunt 

leveren. 

 

Wat bieden we? 

 

• een complete cursus en begeleiding 'in het veld' om energievragen te kunnen beantwoorden en te 

kunnen adviseren bij verduurzaming van woningen. 

• enthousiaste, gedreven collega's met hart voor duurzaamheid en energie. Onderling wordt er veel 

kennis gedeeld. Je hoeft dus zeker niet alles zelf te weten. 

 

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. 

• Je hebt kennis over zonne-energie en bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt 

 

Interesse? 

 

Neem contact op met BENG! 

Mail: info@bengdebilt.nl 

 

mailto:info@bengdebilt.nl

