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Wordpress webdesigner(32-40 uur) 
 
Wil jij werken bij HET kenniscentrum van Nederland op gebied van Duurzaamheid?  

 

De WoonWijzerWinkel en ICDuBo Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen, locatie  

Rotterdam, is ter uitbreiding van haar team op zoek naar een webdesigner (32-40 uur). 

 

Wij zoeken een enthousiaste collega, die in ons sterk groeiende bedrijf, de creatieve spil in het web wil  

zijn en niet bang is om aan te pakken. In jouw functie weet je één ding zeker: geen dag is hetzelfde en  

je schaakt altijd op meerdere borden tegelijk. Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega van  

communicatie. Kortom, een zeer uitdagende en functie binnen een snelgroeiende organisatie.  

 

Groei jij met ons mee en voldoe jij aan onderstaand profiel? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. 

 

Let op: bij je sollicitatiebrief ontvangen wij ook graag een portfolio van een aantal eerdere projecten.  

Taken: 

 

 

Wat je gaat doen. 

 

- Het opmaken en bewerken van diverse soorten intern en extern drukwerk (flyers, brochures, visitekaartjes, 

banners etc.) 

- Het ontwikkelen en bewaken van de huisstijl  

- Content creëren voor onze social media kanalen 

- Uitwerken en updaten van website en de content 

- Opmaken van digitale nieuwsbrieven 

- Je denkt mee met je collega’s op het gebied van communicatie en sales 

- Het opmaken en bewerken van onze Shopify webshop 

 

Je voldoet aan de volgende onderstaande punten: 

 

- Je hebt een opleiding in de richting web of multimediadesign 

- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

- Je hebt aantoonbare ervaring met Wordpress 

- Je kent het Adobepakket als geen ander 

- Je hebt kennis van Front-End web development (HTML, CSS) 

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

- Je bent proactief, kunt goed overzicht bewaken en je hebt geen moeite om te schakelen tussen taken  

- Je denkt graag out of the box en je kiest niet altijd voor een weg die al eerder begaan is 

- Je bent stressbestendig  

- Affiniteit met het schrijven van teksten is een pré  

- Relevante werkervaring is een pré 

 

 

 

 

 

 

http://www.woonwijzerwinkel.nl/
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Wie zijn wij? 

 

ICDuBo (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen) is een B2B netwerkorganisatie die met ca. 150 deelnemende bedrijven het 

nagenoeg volledige aanbod aan duurzame oplossingen toont, in een zeer inspirerende hal van 2.500 m2 op de RDM 

Campus in Rotterdam. In deze hal worden door de deelnemers, onszelf en derden dagelijks evenementen georganiseerd, 

rondleidingen gegeven en bezoekers ontvangen.  

 

De WoonWijzerWinkel (WWW) is het regionale energieloket dat voor 25 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden 

werkzaam is en haar focus heeft op het verduurzamen van particulier woningbezit en VvE’s in die gemeenten. Naast een 

digitaal loket is deze WoonWijzerWinkel fysiek gehuisvest in ICDuBo en werken beide organisaties nauw met elkaar samen.  

 

Wat bieden wij? 

 

- Een gezellig, informeel jong team 

- De mogelijkheid om je te ontwikkelen 

- Een diverse functie met veel ruimte voor eigen inbreng 

- Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

- Een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Help jij ons mee bouwen aan een duurzame toekomst? 

 
Dan is deze dynamische functie binnen een sterk groeiende organisatie met veel ontwikkelingsmogelijkheden de perfecte 

uitdaging voor jou!  

 

Neem dan vandaag nog contact met Carlien op via hr@woonwijzerwinkel.nl of bel 010-7470147 / 06-22451820. 
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