Gespreksleider energiebesparing in huis
Vind jij het leuk om met groepjes mensen om te gaan? Kun jij ze enthousiasmeren voor
energiebesparing in huis en wil je graag meteen resultaat zien? Word dan gespreksleider
voor EnergyParty, de leukste manier om je steentje bij te dragen aan de energietransitie.
Met een EnergyParty activeer en inspireer je groepjes buurtgenoten in jouw gemeente om
echte concrete maatregelen in huis te nemen. Het is een beproefde methode, waarbij maar
liefst 58% van de deelnemers daadwerkelijk isolatie of zonnepanelen laat plaatsen. Als
gespreksleider pas je de methode toe en functioneer je als facilitator tijdens de avond.
Jouw rol als groepsbegeleider
Als gespreksleider werk je zelfstandig. Je bent verantwoordelijk voor tenminste 10
EnergyParty’s. Je bent het gezicht van EnergyParty tijdens de avond en begeleidt de
deelnemers. Jij leidt het gesprek en past de spelregels van de methodiek toe, zodat iedereen
het beste uit de avond haalt.
Je werkzaamheden
Je bereidt samen met de gastheer/vrouw de avond voor en geeft tips voor het uitnodigen
van gasten. Tijdens de EnergyParty help je de deelnemers met het vergelijken van hun
energierekeningen. Je stimuleert het onderling delen van kennis over duurzame
maatregelen. Je voelt de groepsdynamiek aan en ervoor zorgt dat iedereen de kans krijgt om
te spreken.
Na de avond verwerk je de resultaten en je houdt contact met de deelnemers. Onze
software helpt je daarbij. Waar nodig help je deelnemers met het nemen van
energiebesparende stappen na de EnergyParty.
Ons aanbod
-

Je krijgt de beproefde methode Energyparty aangereikt
We trainen je in gespreksleiden, dialoogtechnieken en de methode
We geven je handige tips over energiebesparing
Je ontvangt werkmaterialen waarmee je zelf aan de slag komt
We ondersteunen je via een campagne in jouw gemeente
Je werkt met de promotiematerialen voor Energyparty’s
Je krijgt toegang tot onze software
We begeleiden je gedurende de periode dat je EnergyParty’s geeft
Je begeleidt tenminste 10 EnergyParty’s
Je werkt zelfstandig in opdracht van EnergyParty en we betalen je een vergoeding
voor elke EnergyParty

Wat verwachten wij van jou?

-

Je hebt passie voor een duurzame wereld en draagt graag bij om de duurzame
energietransitie in Nederland te versnellen
Je bent niet bang om voor een groep te spreken en weet mensen te motiveren
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden
Je kunt zelfstandig werken en kunt goed omgaan met verantwoordelijkheid
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
Je bent flexibel
Je hebt de intentie om in een periode van maximaal een jaar tenminste 10 EnergyParty’s
te begeleiden

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op om te bekijken of de rol als groepsbegeleider EnergyParty iets
voor jou is. Stuur een mail naar info@energyparty.nl of bel ons op 070-2044004

