
 

 

VACATURE 
 
 
Kom je ons team versterken? 
 
Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren aan de energietransitie en heb je ervaring met 
webhosting, IT en softwaresystemen? Dan willen we graag kennis met je maken. 
  
Coöperatie Kennemer Kracht is een koepelcoöperatie. Dat betekent dat we meerdere 
duurzame energie-installaties naast elkaar (helpen) realiseren en beheren. De coöperatie heeft 
zes zonnestroomdaken gerealiseerd, vier in Haarlem, een in Santpoort-Noord en een in 
IJmuiden. Daarnaast beheert Kennemer Kracht twee daken van een andere coöperatie. In 
totaal zijn er ruim 400 leden aangesloten.  
 
Gedreven door de energietransitie zal Kennemer Kracht in de nabije toekomst nog verder 
groeien.  
 
Onze organistaie bestaat momenteel uit een bestuur van drie personen: een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. Er is behoefte aan meer collega’s om de werkzaamheden te 
verdelen, zodat de tijdsbesteding per persoon beperkt blijft.  
 
Kennemer Kracht heeft een eigen website en gebruikt diverse softwaresystemen voor 
mailhosting, webhosting, ledenadministratie, telefonie, digitaal vergaderen (Teams en Zoom), 
financiële administratie, tijdschrijven, betalingen, etc. Een van de centrale systemen speciaal 
voor coöperaties die wij hiervoor gebruiken is het online programma Econobis. 
 
Voor het goed laten functioneren van de coöperatie is het belangrijk dat de functionaliteiten van 
deze systemen aansluiten bij onze wensen, en dat onze gegevens en data altijd up-to-date zijn.  
 
Daarin kunnen we wat hulp gebruiken en zijn we op zoek naar een: 
 
Medewerker IT beheer  
 
 
De werkzaamheden voor de medewerker IT beheer bestaan uit: 
- Hosting website en email (TransIP)  
- Koppelingen website, zoals naar Mollie t.b.v. betalingen 
- Vraagbaak technische issues 
- Koppelingen website met Econobis 



 

 
 
- Beheer Timewriter 
- Inrichten formulieren en bijhouden koppelingen met Econobis, in samenwerking met 

medewerker leden administratie 
- Opzetten nieuwe projecten in Econobis, in samenwerking met medewerkeer 

ledenadministratie 
- Ondersteuning digitale ledenvergaderingen (opzetten vergadering, digitaal stemmen, 

delen presentatie digitaal, etc.) 
- Deelnemen aan Econobis gebruikersraad, in samenwerking met medewerker leden 

administratie 
- De werkzaamheden zijn op vrijwillige basis  
 
 
Achtergrond; welke ervaring is gewenst? 
- IT systemen en systeembeheer 
- WordPress  
 
Hoeveel tijd ben je er mee kwijt? 
- Deze werkzaamheden nemen gemiddeld 2 tot 4 uur per week in beslag 
- Goede en frequente beschikbaarheid is prettig om de voortgang van onze IT actueel te 

houden 
 
Interesse of meer informatie? 
We zien je reactie graag tegemoet. Dat kan via onderstaande contactgegevens: 
 
Peter Zaal (penningmeester): 
Email: peter.zaal@kennemerkracht.nl 
Telefoon: 06 52 580 364  
 
Erna Hollander (voorzitter): 
Email: erna.hollander@kennemerkracht.nl  
Telefoon: 06 12 991 180 
 
Ook als je extra vragen hebt, mail of bel ons gerust. 
 
 
 


