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Over NWEA
De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) verenigt en vertegenwoordigt belanghebbenden in de
windsector (op land en op zee) over de volle breedte van de keten. Door professionalisering van de sector
en ondersteuning van overheden bij de ontwikkeling van beleid, draagt NWEA bij aan vraagstukken rondom
de energietransitie en de versnelling naar een (volledig) duurzame energievoorziening
NWEA is aangesloten bij WindEurope (de Europese koepel van windenergie-associaties), de NVDE
(Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) en onderhoudt goede contacten met verwante
brancheverenigingen en NGO’s.
Het NWEA-bureau biedt ondersteuning aan het Bestuur en de inhoudelijke commissies. Er zijn commissies
voor Wind op Zee, Wind op Land, Public Affairs, Communicatie en Participatie, en Veiligheid en Opleidingen.
Verder zijn er diverse werkgroepen die zich richten op specifieke deelonderwerpen.
De functie
In deze uitdagende functie ben je de spil en spreekbuis van de windenergiesector in Nederland. Samen met
het bureau en de communicatiespecialisten van onze leden zet je het communicatiebeleid rondom de
woordvoering op en ben je medeverantwoordelijk voor de uitvoering. Je staat stevig in je schoenen,
schakelt snel en hebt een goede neus voor nieuws.
De (Senior) Woordvoerder en communicatieadviseur Windenergie:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Is verantwoordelijk voor de perswoordvoering vanuit NWEA;
Is samen met de ‘Medewerker CRM’ en de ‘Medewerker Communicatie & Events’ verantwoordelijk
voor alle externe en interne communicatie van NWEA;
Adviseert en ondersteunt de Voorzitter en medewerkers bij externe optredens;
Is medeverantwoordelijk voor het signaleren, verzamelen en analyseren van relevante informatie ten
aanzien van de publieke opinie over windenergie;
Is secretaris van de Commissie Communicatie en Participatie: agendavoering, vergaderingen
voorbereiden; verslaglegging; uitvoeren van de uit de commissie voortvloeiende actiepunten;
Draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een sectorstrategie om de acceptatie en
betrokkenheid van omwonenden en stakeholders bij windprojecten te versterken middels
omgevingsmanagement en procesparticipatie;
Vertegenwoordigt NWEA in relevante samenwerkingsverbanden;
Faciliteert en adviseert het Bestuur van de Vereniging over actuele communicatiethema’s;
Rapporteert aan de manager van NWEA en werkt nauw samen met de branchespecialisten.

Over jou:
•
•
•
•
•

(Senior) Academisch werk- en denkniveau;
Ervaring met perswoordvoering
Affiniteit met windenergie;
Bij voorkeur netwerk en persrelaties in (duurzame) energiesector;
Bij voorkeur ervaring met brancheorganisaties;
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•
•
•
•
•
•
•

Representatief en een scherpe pen;
Goede politiek-bestuurlijke antenne bij complexe vraagstukken;
Ervaring met omgevingscommunicatie is een pré;
Ervaring met stakeholdermanagement en bij voorkeur procesparticipatie;
Combineert denkwerk met doewerk;
Flexibel, kan goed omgaan met hectiek en kan prioriteiten stellen;
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands en Engels).

Ons aanbod
•
•
•
•

Uitdagende en gevarieerde werkzaamheden;
Goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform salaristabel NWEA;
Een dynamisch werkveld met veel ontwikkelingsmogelijkheden;
Aanstelling in beginsel voor 3-4 dagen in de week (0.6-0.8 FTE).

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie Hans Timmers, Voorzitter NWEA.
Reacties graag voor 17 september 2018 aan:
info@nwea.nl o.v.v.: Sollicitatie Woordvoerder Windenergie
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