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VACATURE: 

 
MEEWERKEND PROJECTEMEDERWERKER/ UITVOERDER - fulltime. 

 
Wil jij je steentje ook graag bijdragen aan het behalen van de EU-klimaatdoelen? En wil jij aan de slag met 
uitdagende energieprojecten die er écht toe doen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
GroenOpgewekt 5.0 
 
GroenOpgewekt 5.0 helpt bedrijven en particulieren energieneutraal (ver)bouwen met slimme high-end 
kwaliteit producten. GroenOpgewekt 5.0 is sinds 2012 gespecialiseerd in zonne-energie. Het ontwerpen, 
leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons bedrijf. Hierbij vormen wij één 
schakel tussen de fabriek en de eindklant. 
 
‘Duurzaam omgaan met energie is goed voor het milieu. Daarom houden wij ons graag bezig met 
hoogwaardige installaties, geschikt voor de lange termijn en voorbereid op de toekomst. Denk hierbij aan 
zonnepanelen, warmtepompen, infrarood warmtepanelen, zonneboilers, waterontkalkers, ventilatie met 
warmteterugwinning en industriële ledverlichting installaties.’  
 
Doel van de functie 
  
Omdat GroenOpgewekt 5.0 blijft doorgroeien zijn we op zoek naar een ervaren meewerkend 
projectmedewerker/uitvoerder. Je hebt ervaring in de installatietechniek/bouw en/of als uitvoerder op pv-
projecten en bekend met de regels op een bouwplaats met oog voor detail.  
 
Je bewaakt de planning, kosten en uitvoering van een project en kunt goed met andere mensen over weg. Je 
hebt overzicht en kunt op tijd meer/minder werk signaleren. Daarnaast ben je je bewust van alle 
veiligheidsmaatregelen die getroffen dienen te worden bij de werkzaamheden én weet je andere mensen 
(monteurs) aan te sturen. 
 
Dit wordt jouw takenpakket 
 
Het voorbereiden en zelf meewerken aan een opdracht in de breedste zin van het woord zodat een vlekkeloze 
uitvoering gegarandeerd is. De werkzaamheden bestaan uit het overleggen met de klant, het bepalen en 
bestellen van alle noodzakelijke materialen, gereedschappen en diensten die noodzakelijk zijn om tot een 
correcte uitvoering te komen die voldoet aan de GroenOpgewekt 5.0 kwaliteits- en veiligheidseisen.  
 

• Projectdocumentatie voorbereiden zoals tekeningen, veiligheidsplannen en systeem informatie. 

• Controleren van bestekken en tekeningen. 

• Engineeren en voorbereiden van PV-projecten. 

• Engineeren en voorbereiden van NOM/BENG-projecten. 

• Planning van projecten opstellen en bijhouden. 

• Calculeren van projecten. 

• Opstellen VGM-plan (Veiligheid, gezondheid en milieu). 

• Controleren en sturen op projectresultaat.  

• Aangeven waar te verbeteren valt op gebied van werkvoorbereiding. 
 
Competenties 
 

• Je komt uit de omgeving van Zwolle/ Meppel. 

• Teamspeler. 

• Accuraat. 

• Betrouwbaar. 

• Commercieel. 

• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 

• Systeem kennis van MS Officepakket. 

• Analytisch denkend en probleemoplossend gericht. 
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• Proactief en positief denkend. 

• Contacten met leveranciers onderhouden. 

• Planning en projectadministratie bijhouden. 

• Beantwoorden van technische vragen van klanten en collega’s. 

• Opstellen van offertes en calculeren van projecten. 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je kunt goed plannen en organiseren. 
 
Wat vragen wij van jou? 
 

• Mbo-niveau 4 elektrotechniek/ installatietechniek. 

• Mbo-niveau 4 werk- en denkniveau. 

• Ervaring als uitvoerder in de bouw of installatie sector aangevuld met de zonnepanelen branche. 

• Bekend zijn met veiligheidsvoorschriften. 

• VCA-VOL is een pré. 

• SEI-erkenning van KvINL. 

• Werkvoorbereider/ calculator. 

• Rijbewijs B +E. 

• 100% inzet. 

• Helikopterview. 

• Communicatief vaardig 

Ervaring 
 

• Minimaal 5 jaar ervaring in een uitvoerende functie 

• Minimaal 5 jaar ervaring met PV-systemen.  

• Ervaring en kennis van warmtepomp systemen is een pré.   
 
Plek in de organisatie 
 

• Rapporteert aan Directeur. 

• Standplaats Meppel/Zwolle (binnen 30 kilometer). 
 
Wat bieden wij jou? 
 

• Een contract voor 40-uur in de week. 

• Werken in een sterk groeiende organisatie. 

• Cursussen op eigen werkgebied. 

• Een resultaatgerichte en gezellige werksfeer. 

• Zelfstandig werken. 

• Voldoende technische uitdagingen. 

• We bieden je een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden bij een solide en gezonde 
organisatie, verdiensten in overleg. 

• De kans om te werken aan duurzame energieprojecten door heel Nederland. 

• Een leuke werkplek binnen een klein (groeiend) team met grote verantwoordelijkheid; 

• Mogelijkheden tot het volgen van relevante opleidingen; 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Interesse om het team van GroenOpgewekt 5.0 te versterken?  
 
Verras ons dan met je motivatie en stuur je brief met cv vóór 31 december 2017 naar Dhr. P. Slurink, 
info@groenopgewekt.nl 
 


