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stagiair(e)  

 

 

OVER REPOWERED 

Hernieuwbare energie op het juiste moment, op de juiste plaats tegen de juiste prijs.  

Repowered is in 2019 door Jeroen van den Berg en Dirk Jan Masselink opgericht. Vanuit 
jarenlange ervaring in de energiesector willen wij via Repowered een concrete bijdrage 
leveren aan een toekomstbestendig, duurzaam èn kostenefficiënt energiesysteem.  

Onze focus en kracht ligt daarbij op het aanjagen, regisseren, ontwikkelen en uitvoeren 
van flexibiliteits-oplossingen en systeemintegratie. Vanuit ons kantoor in Groningen 
werken we inmiddels met zeven man aan opdrachten en projecten rondom deze 
thema’s. Onze opdrachtgevers zijn zowel marktpartijen, zoals ontwikkelaars van 
zonneprojecten en energieleveranciers, energie coöperaties en lokale overheden 
(gemeentes, waterschappen en provincies). 

Wil jij een half jaar lang meewerken in deze jonge, groeiende organisatie waar jij je 
creatieve brein loslaat op het bedenken en uitwerken van nieuwe projecten en het up-to-
date houden van website en socials? Solliciteer dan! 

OVER DE STAGE 

Tijdens je stage zorg je ervoor dat onze socials en website up-to-date zijn. Je 
voornaamste taak is het creëren van content voor al onze communicatieplatformen. 
Hierin volg je onze tone of voice. Verder houd jij je bezig met: 

• Meedenken en -schrijven aan het strategisch social media plan; 
• Houden van interviews met medewerkers om daar vervolgens content over te 

schrijven voor onze website; 
• Meedenken en optimaliseren van onze website; 
• Meedenken en optimaliseren van de lay-outs van onze rapportages.  
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JOUW PROFIEL 

Jij weet hoe je ons merk kan vertalen in verhalen. Je beschikt over een uitstekende 
schrijfstijl. Jij weet welk type content en media je moet inzetten om onze doelgroep te 
bereiken. Je hebt affiniteit met social media en je blinkt uit in het creëren van content. 
Verder: 

• Je volgt een hbo-opleiding in de richting Marketing en Communicatie; 
• Je werkt mee vanuit enthousiasme en bent leergierig; 
• Affiniteit met de verduurzaming van de energiesector. 

JOUW VAARDIGHEDEN 

Onze ideale kandidaat draait direct mee in ons jonge en snelgroeiende team, en draagt 
bij aan de verdere ontwikkeling van Repowered. De volgende eigenschappen maken jou 
in onze ogen een goede match: 

• Jij bent proactief, nieuwsgierig en flexibel 
• Je voelt je verantwoordelijk en bent gewend om zelfstandig te werken.  

• Je hebt een open en duidelijke stijl van communiceren  
• Je bent een teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je spreekt en schrijft vloeiend in zowel het Nederlands als Engels. 

WIJ BIEDEN 

Bij Repowered hebben we oog voor jou! Wij zijn een jonge organisatie in ontwikkeling en 
luisteren naar jouw ideeën. We hebben aandacht voor jouw wensen en talenten en 
spelen hier graag op in. Aan de woorden werkplezier, ontwikkeling en verbinding 
hechten wij veel waarde. We werken en handelen vanuit vertrouwen en respect. Verder 
kunnen we je bieden: 

• Een meewerkstage vanuit ons kantoor in Groningen; 

• Flexibiliteit om zowel thuis als op kantoor te werken; 

• De mogelijkheid om een grote bijdrage te leveren aan het realiseren van nieuwe 
projecten; 

• Een stagevergoeding; 

• De kans om jezelf en je schrijftalent verder te ontwikkelen; 

SOLLICITATIE OF VRAGEN 

Word jij enthousiast van ons aanbod en wil je graag bij Repowered aan de slag om 
hernieuwbare energie op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen de juiste prijs 
beschikbaar te maken? Aarzel dan niet en solliciteer door jouw motivatie en cv te sturen 
naar Jeroen van den Berg: jeroen@repowered.nl. 

Wil je meer weten over Repowered of de vacature ook dan kun je contact opnemen met 
Jeroen, via jeroen@repowered.nl of 06-213652853.   
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