
CoopStroom cvba is een energiecoöpera3e in noordelijk West-Vlaanderen. Ons doel is om inwoners  
eigenaar en medestander te laten zijn in lokale, duurzame energieproduc3e. CoopStroom ging in 
2017 van start en heeF intussen diverse zonne-energieprojecten lopen. We combineren die ook met 
eigen elektrische deelwagens.  

CoopStroom heeF een vacature voor: 

Medewerker Communica0e Autodelen (hal6ijds) 

Wij zoeken 

Een enthousiaste collega die gebeten is door communica3e, community, elektrisch autodelen en 
duurzaamheid. Je zorgt voor een flinke toename van het gebruik van onze deelwagens. 

Je func0e 

• Je stelt mee een communica3eplan Autodelen op, voor de algemene promo3e van CoopStroom-
autodelen en voor een stapsgewijze opbouw van lokale communi3es van gebruikers en 
sympathisanten.  

• Je zet in op regelma3ge algemene communica3e over onze elektrische deelwagens en over 
gedeelde mobiliteit in het algemeen. 

• Je voedt hiertoe onze website, schrijF in onze nieuwsbrief, gebruikt sociale media, werkt samen 
met organisa3es die dit mee kunnen uitdragen, geeF infosessies, zorgt voor CoopStroom-
aanwezigheid op beurzen en evenementen … 

• Je werkt mee aan een strategie om autodelen lokaal te verankeren. Je organiseert lokale 
infomomenten en intensieve buurtgerichte campagnes via diverse kanalen (lokale flyer in de 
brievenbus, gemeentelijke infokanalen, sociale media, nieuwsbrief, video-getuigenis van 
buurtbewoners-autodelers, samenwerking met lokale verenigingen of bewonersgroepen en 
lokale influencers …).  

• Je faciliteert de lokale e-deelwagen Facebook communi0es. 

• Je bouwt de vrijwilligerswerking uit en komt met voorstellen om deze te versterken. Je bent het 
eerste aanspreekpunt van onze vrijwilligers (die wij inzeQen voor bv. ambassadeur zijn en lokaal 
werven van nieuwe autodelers, oogje in het zeil houden op properheid van deelwagens, …). Je 
maakt autodelers warm om als ambassadeur op te treden en je helpt hen daarbij. 

• Je draagt zorg voor het administra3eve proces van de autodeeldienst (inschrijvingen, opvolgen 
gebruik, factura3e abonnementen,…). Je bent daarin helpdesk voor de gebruikers. 

• Je werkt nauw samen met en hebt de steun van de coördinator Autodelen en de leden van de 
Raad van Bestuur. 

Jouw profiel 

• Je bent vlot, communica3ef en klantvriendelijk. Je weet interesse, enthousiasme en engagement 
op te wekken. 

• Je hebt een vloQe pen en kan vlot werken met courante tekstverwerkers, rekenbladen en mailing. 
• Je bent handig met sociale media. Korte filmpjes maken met de smartphone, een verhaal op 

Facebook, stories op Instagram, ... zijn een kolXe naar jouw hand. 
• Je neemt ini3a3ef, kan zelfstandig werken, maar ook samenwerken met anderen. 



• Je bent administra3ef nauwgezet en werkt deontologisch correct. 
• Je bent bereid tot avondwerk en occasioneel weekendwerk. 
• Je kan je vlot verplaatsen binnen de regio Noord-West-Vlaanderen. 
• Je bent het coöpera3ef gedachtengoed genegen. 
• Je kan vrij snel in dienst treden. 

Wij bieden 

• Een opdracht tot eind 2021. Verlenging is mogelijk als voldoende financiering gegarandeerd is. 
• Een halFijdse bediende-overeenkomst (50% VTE) van onbepaalde duur.  
• Een bruto maandwedde (50%) vanaf 1206€ (barema pc 200, klasse D, 10 jaar + relevante 

ervaring), en maal3jdcheques. 
• Een soepele werkregeling, met kantoor in Brugge; thuiswerk bespreekbaar. 
• De unieke kans om bij te dragen aan de uitbouw van een jonge energiecoöpera3e. 

Interesse? 
Solliciteren kan tot en met 28 juni 2020, door je CV en mo3va3ebrief te mailen aan 
jacques.houtekamer@coopstroom.be . Voor meer info over de func3e kan je contact opnemen via 
mail philippe.awouters@coopstroom.be of telefonisch bij Philippe Awouters op nummer 
0471-021021. 

_________________
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