Vaanster zoekt

Projectmanager
Exploitatie
(40 uur p/w)

Wil jij een bijdrage leveren aan
het verduurzamen van Nederland?
Werk je daarbij het liefst
zelfstandig en neem je graag zelf
de beslissingen? Wil je volledig
betrokken zijn bij de projecten?
En wil je actief sturen op de
technische en financiële prestatie
van onze portfolio? Dan hebben
wij de baan voor jou!

WIE IS VAANSTER
Vaanster is in Nederland marktleider op het
gebied van het leveren van duurzame warmte en
koude aan particuliere en zakelijke afnemers.
We verzorgen hiertoe de realisatie en exploitatie
van WKO-projecten en leveren aan meer dan
10.000 particuliere afnemers dagelijks warmte
en koude. Dit doen we met individuele en
collectieve warmtepomp-systemen. Door te
investeren in duurzame energietoepassingen
willen we bijdragen aan de verduurzaming van
de Nederlandse energievoorziening.
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
financiële arbeidsvoorwaarden die passen bij
jouw ervaring en achtergrond.
Word jij onze nieuwe collega? Dan krijg je een
dienstverband voor een jaar, met de intentie
deze na een jaar om te zetten in een contract
voor onbepaalde tijd.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Projectmanager Exploitatie ben je binnen Vaanster
betrokken bij het ontwerpen, realiseren en exploiteren
van onze projecten. Dit doe je in nauwe samenwerking
met je opdrachtgever. Je bepaalt samen met je
collega’s wat de beste configuratie is en waakt over
de prestatie van onze projecten. Het managen van
de portfolio vindt plaats op technische en financiële
uitgangspunten. Alle informatie wordt open binnen
het team gedeeld zodat de optimale beslissing genomen
kan worden.
JOUW VAARDIGHEDEN
Wij zoeken iemand met minimaal 3 jaar relevante
(een werkervaring technische en/of financiële
achtergrond) en minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
Technische kennis op het gebied van collectieve
energieopwekking is een pré. Je bent sociaal en bouwt
gemakkelijk goede werkrelaties op. Je bent daarnaast
zelfstandig, pragmatisch en een sterke teamspeler met
gevoel voor humor.
DE PROCEDURE
Solliciteren? Dan ontvangen wij graag je motivatie
en CV via jobs@vaanster.nl t.a.v. Anne Ruth Wichers.
Voor meer informatie is zij te bereiken op
06 44 22 89 11. Geschikte kandidaten nodigen we
uit voor een persoonlijke kennismaking. Daar wij
in een klein team met elkaar samenwerken zullen
meer collega’s in de procedure worden betrokken.

