VAANSTER ZOEKT
PROJECTMANAGER
TECHNIEK
1111\

(40 UUR P/W)

Geloof je dat de toekomst om duurzame energie gaat
en wil je een bijdrage leveren aan het verduurzamen
van Nederland? Werk je daarbij het liefst zelfstandig en
neem je graag zelf de beslissingen? Heb je ervaring met
gebouwbeheersystemen van WKO-installaties en ben
je in staat om optimalisaties te doorzien en door te
voeren? Dan hebben wij de baan voor jou!
DE FUNCTIE
Als Projectmanager Techniek werk je aan innovatieve
en omvangrijke duurzame energieprojecten. Je bent bij
de afdeling exploitatie de “spin in het web” en bewaakt
onze
WKO-installaties
op
performance.
Je
toegevoegde waarde is het optimaal laten functioneren
van het energiesysteem, de productiemiddelen en het
energienetwerk tot uiteindelijk de aansluiting bij onze
klant. Je kunt projecten uitstekend technisch doorzien
én je kunt er goed over communiceren, bijvoorbeeld in
rapportages en tijdens besprekingen.

VAARDIGHEDEN
Wij zoeken iemand met minimaal 3 jaar relevante
werkervaring en aantoonbare kennis op het gebied van
gebouwbeheersystemen en meet- en regeltechniek. Je
hebt een HBO of WO diploma. Je bent creatief en
oplossingsgericht en in staat je werk zelfstandig uit te
voeren. Je weet wat er speelt in de energiesector en
weet hier slim op in te spelen.

VAANSTER
Vaanster is een onafhankelijk investeerder in
collectieve duurzame projecten. We hebben een 100%
focus op het risicodragend investeren en exploiteren
van duurzame energiecentrales en technieken in de
gebouwde omgeving. We leveren duurzame warmte en
koude aan woningen, winkels en kantoren. Met ruim
120 projecten zijn wij marktleider in Nederland.
Binnen Vaanster zijn we trots op onze persoonlijke en
informele cultuur. We vormen een hecht team en
kunnen het goed met elkaar vinden. Door hard te
werken maken we bovendien onze ambities waar. We
bieden uitstekende financiële arbeidsvoorwaarden die
passen bij jouw ervaring en achtergrond. Ben jij onze
ideale kandidaat? Dan krijg je een dienstverband voor
een jaar, met de intentie deze na een jaar om te zetten
in een contract voor onbepaalde tijd.

DE PROCEDURE
Na een schriftelijke selectie zullen wij geschikte
kandidaten uitnodigen voor een persoonlijke
kennismaking. Daar wij in een klein team intensief met
elkaar samenwerken zullen meer collega’s in de
procedure worden betrokken.

INTERESSE?
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie ontvangen wij graag een motivatie en Curriculum
Vitae. Je kunt je sollicitatie mailen naar jobs@vaanster.nl t.a.v. Inge de Reuver.
(Acquisitie vanuit W&S bureaus stellen wij niet op prijs)

