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Adviseur verduurzamen locatie Limburg (32 uur) 
 
De WoonWijzerWinkel (WWW), locatie Parkstad, is op zoek naar versterking van haar team in de vorm van een 
adviseur verduurzamen. 
 
Wij zoeken een enthousiaste collega die inwoners van de gemeenten in Parkstad, kan voorzien van duurzaam 
advies en advies over energiebesparende maatregelen. Jij kunt precies vertellen waar zij moeten starten bij het 
verduurzamen van hun woning!    
 

Taken: 

 

1.  Klanten in onze winkel voorzien van advies op het gebied van duurzaam wonen 

2.  Klanten thuis voorzien van advies op het gebied van duurzaam wonen 

3.  Bijwonen van bijeenkomsten, waar je bezoekers voorziet van advies 

4.  Bemannen van onze mobiele showroom (de WoonWijzerWagen) 

5.  Telefonische vragen beantwoorden 

6.  Het beantwoorden van vragen in onze mailbox  

7.  Het opstellen van rapporten over het verduurzamen van een woning  

8.  Je volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid  

 

Je voldoet aan de volgende onderstaande punten: 

 

-  Je hebt een HBO opleiding, gerelateerd aan duurzaamheid  

-  Je beheerst de Nederlandse taal foutloos in woord en geschrift 

-  Je bent een teamplayer maar je kunt ook heel goed zelfstandig je werkzaamheden uitvoeren 

-  Je bent proactief en je hebt geen moeite om te schakelen tussen taken  

-  Je bent stressbestendig  

-  Je bent indien nodig, ook inzetbaar in het weekend  

-  Je bent in het bezit van rijbewijs B 

-  Je werkt oplossingsgericht en nauwkeurig 

-  Je bent een vlotte spreker met goede communicatieve vaardigheden 

-  Je denkt graag mee met de klant en je zet je kennis om in begrijpelijke taal   

 

Wie zijn wij? 

 

De WoonWijzerWinkel Zuid Limburg is vanaf oktober 2020 te vinden in Kerkrade. In de winkel/showroom kunnen 

bezoekers zien én ervaren welke oplossingen er zijn op het gebied van duurzaam wonen. Onze adviseurs staan 

voor u klaar om uw vragen op het gebied van duurzaamheid te beantwoorden, zowel in de winkel als bij u thuis. De 

WoonWijzerWinkel Zuid Limburg is HET energieloket voor de zeven parkstadgemeenten: Heerlen, Beekdaelen, 

Voerendaal, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld.  

 

Wat bieden wij? 

 

-  De mogelijkheid om je te ontwikkelen 

-  Een diverse functie met veel ruimte voor eigen inbreng 

-  Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden  

 

Interesse? Solliciteer direct via info-parkstad@woonwijzerwinkel.nl!  
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