Vaanster zoekt

Commercieel
Medewerker

(40 uur p/w)

Geloof je dat de toekomst om
duurzame energie gaat en wil je
een bijdrage leveren aan het
verduurzamen van Nederland? Wil
je graag betrokken zijn bij het
commerciële traject en ben je in
staat zelfstandig te werken? 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 commercieel medewerker ben je binnen Vaanster
betrokken bij het ontwikkelproces van onze nieuwe
WKO-projecten. Je bent samen met de commercieel
directeur en de manager nieuwe projecten
verantwoordelijk voor de acquisitie, het verkoopproces
en het vervolgtraject tot aan de oplevering van het
project. Je zal dus actief projecten acquireren, offertes
uitbrengen en betrokken zijn bij de
contractonderhandelingen. Een afwisselende functie
waarbij je contact op doet met zowel
projectontwikkelaars, beleggers en de uiteindelijke
gebruikers van de WKO-installatie. We investeren tijd in
je zodat je door kunt groeien tot senior commercieel
medewerker.
JOUW VAARDIGHEDEN
Wij zoeken iemand met minimaal 3 jaar relevante
werkervaring 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.

