
 

 

 
Vacature medewerker ledenadministratie / Econobis 
 
Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren aan de energie transitie, heb je ervaring met leden 
administratie en het onderliggende systeem en vind je het leuk om contact te onderhouden met 
deelnemers/leden, dan willen we graag kennis met je maken.  
 
De leden administratie van Kennemer Kracht wordt bijgehouden in Econobis, een systeem 
ontwikkeld door Energie Samen speciaal voor energie coöperaties.  
 
Cooperatie Kennemer Kracht is een koepelcoöperatie . Dat betekent dat we meerdere duurzame-
energie installaties naast elkaar (helpen) te realiseren en beheren. De cooperatie heeft 6 
zonnestroomdaken gerealiseerd, 4 in Haarlem, 1 in Santpoort-noord en 1 in IJmuiden. Daarnaast 
beheert Kennemer Kracht 2 daken van een andere cooperatie. In totaal zijn er ruim 400 leden 
aangesloten.  
 
Gedreven door de energietransitie verwacht Kennemer Kracht in de nabije toekomst nog verder te 
groeien. Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is 
behoefte aan meer collega’s om de werkzaamheden te verdelen, zodat de tijdsbesteding per 
persoon beperkt blijft. De werkzaamheden zijn op vrijwillige basis. 
 
De werkzaamheden voor de medewerker ledenadministratie / econobis bestaan uit: 
- afhandelen administratieve Emails van leden / bewaking in econobis, mbt 

o energiebelasting 
o winstdeling 
o NAW 
o verkoop/koop stroomdelen 
o wijziging energie leverancier van de leden 

- opzetten nieuwe projecten in econobis (in samenwerking met Energie Samen) 
- verwerken aankoop / verkoop stroomdelen, (in samenwerking met penningmeester) 
- verwerken van de jaarlijkse energie belasting teruggave met energie leveranciers (in samen 

werking met Energie Samen) 
- verwerken financiële winstuitkering aan leden in econobis (in samenwerking met 

penningmeester) 
- verwerken stroomproductie in econobis 
- hoofdgebruiker van econobis (= leden administratie systeem) 
- jaarlijkse opgave waarde stroomdelen (tbv belastingdienst) 
 
Achtergrond 
- administratieve kennis (leden administratie) 
- kennis en ervaring met administratieve systemen  
 



 

 
Inzet: 
- Gemiddeld 4 a 8 uur per week, waarbij met name het jaareinde een aantal weken 8 uur per 

week nodig zal zijn. 
- Goede en frequente beschikbaarheid. 
 
Graag ontvangen wij jouw reactie uiterlijk op 29 april. Heb je vragen? Stuur dan een mail of bel naar: 
Peter Zaal Peter.Zaal@KennemerKracht.nl of bel 06-52580364 
Erna Hollander Erna.Hollander@Kennemerkracht.nl of bel 06-12991180 
Gesprekken naar aanleiding van de sollicitaties zullen in de eerste helft van mei plaats vinden. 
 
 


