Asset Manager

We hebben het druk. Kom jij ons helpen? Als Asset Manager help je mee om Nederland te verduurzamen. Door jouw technisch en financieel inzicht
draaien onze duurzame energiesystemen optimaal.
Samen met enthousiaste en positieve collega’s zorg
jij voor topkwaliteit van systemen en dienstverlening.
Wat je op verjaardagen vertelt dat je doet
“Ik zorg dat jouw kleinkinderen straks ook nog kunnen
genieten van een warme douche.” Of je gaat nog een
stap verder: “Ik red onze planeet.”
Wat je écht doet
• Je doet technische en financiële analyses, waardoor er steeds beter gebruik wordt gemaakt van
duurzame warmte en koude.
• Je maakt de opdrachtgever en de eindgebruikers
blij.
• Je leert elke dag bij. Zo word je expert.
Hoe je dat aanpakt
• Je luistert goed naar de opdrachtgever en beoordeelt dit samen met je collega’s om tot optimalisatie te kunnen komen van het energiesysteem en
onze dienstverlening.
• Je bent betrokken bij de uitbesteding om het
energiesysteem te realiseren.
• Je bewaakt de prestaties van onze systemen, zowel financieel als technisch.
• Je hebt kennis van de techniek en inzicht in de
behoefte en het gedrag van de eindgebruikers.
• Je houdt rekening met de omgeving en met de bestaande situatie.
• Je werkt met geavanceerde monitoring- en beheerstools.
• Je werkt zelfstandig en je bent niet bang om beslissingen te nemen. Natuurlijk krijg je wel eerst
de tijd om ervaring op te doen en om onze partners en opdrachtgevers te leren kennen.
Hoe je dag eruit kan zien
Op maandagmorgen kom je rond half negen op kantoor binnen, om eerst maar te beginnen met een verse
koffie. Na een praatje in de keuken neem je misschien
je e-mail door, en bepaal je wat jij vandaag gedaan
wilt hebben.

Je besteedt tijd aan wat er op dat moment voor jouw
projecten belangrijk is. Misschien praat je met een
installateur over het onderhoud van een aantal probleem projecten, om vervolgens het financieel resultaat door te nemen op de administratie. Om even later met elkaar in gesprek te gaan om die ene briljante
oplossing te vinden voor een langslepend probleem op
een project waar niemand nog uit is gekomen.
Na een goed verzorgde en gezellige lunch met je collega’s, of zelfs een klein wandelingetje in de mooie
omgeving, gaat je dag weer verder. Je gaat aan de slag
met dat onderhoudscontract dat je graag aangepast
wilde hebben. Wat natuurlijk alweer niet lukt, want
een urgent probleem op je project vraagt je aandacht.
Geen probleem, jij had daar in je planning natuurlijk
allang rekening mee gehouden. Niet dus, dan maar
even hulp vragen bij een collega. Wat natuurlijk weer
uitloopt in een inhoudelijke en strategische discussie,
aangevuld met wat goed gemikte grappen. Waarna je
met een glimlach en de nodige nieuwe inzichten je
dag vervolgt.
Zo geeft je elke dag weer vorm aan jouw verantwoordelijkheid over je projecten. Met alle vrijheid, op een
manier die bij jou past. Geholpen door best wel aardige collega’s.
Het team
Als Asset Manager werk je samen met een aantal collega’s die dezelfde functie hebben, maar natuurlijk ook
met andere collega’s. Het team van asset managers is
klein en hecht, professioneel en ondernemend. Soms
wat eigenwijs, maar altijd open en fair. Er wordt met
plezier samengewerkt en het team gaat voor kwaliteit
en de beste oplossing.

Dit ben jij
• Je hebt een hbo- of wo-diploma in een technische
richting.
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring. (Heb
je nog geen werkervaring? Dat mag ook. Je komt dan
in dienst als Junior Asset Manager en krijgt de kans,
opleiding én begeleiding om langzaam door te groeien naar Asset Manager.)
• Je bent sociaal handig en bouwt makkelijk goede
werkrelaties op.
• Je werkt graag zelfstandig, maar bent ook een sterke
teamspeler.
• Je houdt van structuur en kijkt kritisch naar processen.
• Je houdt niet van hoogdravend geklets, wel van gewoon aanpakken.
• Je neemt jezelf niet al te serieus, maar je werk des
te meer.
• Je hebt je rijbewijs.
Dit bieden wij
• Een prima salaris plus reiskostenvergoeding.
• Volop gelegenheid tot het volgen van cursussen en/
of opleidingen, want we vinden het belangrijk dat je
jezelf blijft ontwikkelen.
• Een bijzonder goede werksfeer en een informele, gezellige werkomgeving.
• Verzorgde lunches, een poolbiljart, voetbaltafel, een
schilderworkshop, een stamppot-avond, boottochtjes, BBQ’s, een chique kerstdiner en jaarlijks een
weekendje weg naar een Europese stad.
• Een kantoor op een handige locatie: 2 minuten lopen
vanaf station Bilthoven.
• Zinvol werk, op een terrein dat volop in ontwikkeling
is.
• Meehelpen aan de verduurzaming van Nederland.
• Een baan bij de marktleider in Nederland op dit gebied.
Zo solliciteer je
1. Solliciteer
Je stuurt je motivatie samen met je CV en/of je LinkedIn-pagina naar Anne Ruth (jobs@vaanster.nl)
Leuk dat je solliciteert! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
2. Contact
Anne Ruth belt of mailt je.
3. Kennismakingsgesprek
We nodigen je uit om langs te komen zodat je ons kunt
leren kennen en wij jou.
4. Contractvoorstel
We doen je een aanbod dat je niet kunt weigeren.
5. In dienst
Even een krabbeltje en klaar. Welkom!

