Vacature Adviseur Energie
Vakgebied: Werktuigbouwkunde
Locatie: Delft
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1420727

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit bedrijf heeft ruim 30 jaar ervaring en is opgericht met de visie om als adviseur en/of ingenieur in de glastuinbouw
met kennis, ervaring en daadkracht een oplossingsgericht advies te leveren en te voorzien in een lange relatie met
klanten. Het bedrijf bestaat uit meer dan 30 gedreven medewerkers die jarenlang meelopen in de sector. Zij
waarderen naast onroerend goed ook bedrijfsbelangen, ontwikkelen hightech kascomplexen over de hele wereld,
schrijven bestemmingsplannen en realiseren innovatieve energietoepassingen zoals aardwarmteprojecten. Ook
buiten de tuinbouwsector wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van hun specialistische kennis. Het bedrijf staat voor
hun personeel en zorgt middels cursussen en intercompany trainingen dat je jezelf kan blijven ontwikkelen. De
medewerkers zijn nieuwsgierig, ambitieus, leergierig, sociaal en houden van innovatieve projecten. Het is een platte
organisatie met een transparante en duidelijke bedrijfsvoering.
Functieomschrijving
Je verzorgt energieplannen ter optimalisering van het energieverbruik en begeleid de klant bij in- en verkoop van
energie, het afsluiten van contracten en het maken en realiseren van plannen voor duurzame en innovatieve
energievraagstukken. Daarnaast is er veel aandacht voor ontwikkelingen in duurzame energie(technieken) zoals
geothermie, koude-warmte opslag en alles op het gebied van CO2 emissie.
Functie-eisen
- HBO niveau (werktuigbouw, technische bedrijfskunde en/of energietechniek of gelijkwaardig)
- Fulltime
- Affiniteit met de tuinbouwsector en/of (duurzame) energiesector is een pré
- Communicatief sterk
- Resultaatgericht
- Goede kennis van officepakketten, zoals Word, Excel en Powerpoint
- Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift
Aanbod
Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;
Uitdagende en zelfstandige baan, met veel doorgroei kansen;
Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Inspirerende werkomgeving;
Direct in dienst bij de opdrachtgever.
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