De windsector groeit snel en als brancheorganisatie voor de windenergie groeit NWEA mee. Om deze groei
te bestendigen en uit te bouwen en de windsector de komende jaren nog structureler te positioneren zoekt
NWEA een:

(Senior) Medewerker CRM, Marketing & Evenementen
Onze organisatie
De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van bedrijven en organisaties die
werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee. NWEA verenigt de windsector en versnelt de
omslag naar een volledig hernieuwbare energievoorziening door bedrijven en overheden te bewegen sterk
op windenergie in te zetten. NWEA is aangesloten bij WindEurope, de Europese windenergie associatie, en
bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
Om de windsector te vertegenwoordigen staat NWEA continu in contact met haar leden. Met de groei van
de sector en het bureau van NWEA is het noodzakelijk om dit contact te structureren om onze leden te
blijven kennen, bedienen en hen meerwaarde te blijven bieden. Ook willen wij meer leden aan ons binden
om onze slagkracht en representativiteit verder te vergroten.
Over de functie
Met jouw expertise kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van windenergie in Nederland. Als
Medewerker CRM (Customer Relationship Management), Marketing & Evenementen coördineer en versterk
je het relatiebeheer, de ledenbinding en de ledenwerving, neem je initiatieven om NWEA en de windsector
te positioneren en organiseer je evenementen. Je signaleert en creëert kansen voor ledenwerving en
ondersteunt de andere teamleden bij het relatiebeheer en het optimaliseren van de dienstverlening. Je
coördineert het jaarlijkse evenement van de windsector in Nederland, de Winddays, en de Nederlandse
beursdeelname (Dutch Village) bij de jaarlijkse WindEurope Conferentie (dit jaar in Amsterdam).
Over jou
Je hebt ervaring met CRM, marketing en/of evenementen en wilt eraan bijdragen om de energievoorziening
van Nederland te verduurzamen:
Je hebt een academisch niveau in marketing, CRM, business development en/of evenementen
Je hebt een netwerk in de branche of kan deze snel opbouwen
Je hebt ervaring met CRM, marketing en klanten/ledenwerving
Je bent communicatief en commercieel vaardig
Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van evenementenorganisatie
Je hebt een uitmuntende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Je bent een energieke en enthousiaste teamspeler en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden
Een leuke en resultaat gedreven werkomgeving waarin je veel van jezelf kwijt kunt. We zijn een betrokken
team (11 medewerkers) dat openstaat voor vernieuwing. Je krijgt een positie waar vanuit je direct veel
contact hebt met onze leden. Als Medewerker CRM, Marketing & Evenementen lever je een bijdrage aan de
ontwikkeling van NWEA. Je krijgt volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in een informele en
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gedreven sfeer. Je krijgt een marktconform salaris en de werkduur is 32 uur per week. Het gaat om een
aanstelling van een jaar met uitzicht op een vast contract.
Sollicitatie en toelichting
Om op deze vacature te solliciteren stuur je voor 1 oktober je CV en een motivatiebrief (inclusief links die
verwijzen naar jouw werk) naar Berend Potjer, Manager NWEA via info@nwea.nl. Meer informatie nodig?
Neem dan contact op met Erik van Diest of Berend Potjer via het bovenstaande emailadres.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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