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VACATURE: 

ERVAREN ZONNEPANELEN MONTEUR - parttime bespreekbaar. 

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 zonnepanelen monteur. Je 
hebt ervaring met zonnepanelen installaties, oog voor detail en kunt goed omgaan met andere mensen. Hou je 
van fysiek werk én heb je geen hoogtevrees? Lees dan snel verder! 

Je gaat werkzaamheden uitvoeren in het kader van plaatsing en aansluiten van zonnepanelen. Je sluit hierbij 
zowel kleine als grote aansluitingen aan op het net. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig aan de slag 
gaat en goed contact onderhoud met je leidinggevende. Kwaliteit en veiligheid zijn hierbij belangrijke 
kernwoorden. 

Dit wordt jouw takenpakket 

• Aansluiten van de installatie op de meterkast.

• Aansluiten van de omvormers en zonnepanelen.

• Instaleren omvormers en zonnepanelen.

• Zelfstandig oplossen van uitdagingen.

• Aangeven waar te verbeteren valt op gebied van werkvoorbereiding.

• Bewaken van de kwaliteit.

• NEN1010 opleveren van de werkzaamheden.

• Handelen volgens VCA-methode.

• Actief deelnemen aan werkbesprekingen.

Competenties 

• Je komt uit de omgeving van Zwolle/ Meppel.

• Teamspeler.

• Accuraat.

• Betrouwbaar.

• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

• Analytisch denkend en probleemoplossend gericht.

• Proactief en positief denkend.

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat vragen wij van jou? 

• Mbo-niveau 3 werk- & denkniveau (afgerond).

• Elektrotechnische achtergrond.

• Ervaring in de zonnepanelen branche.

• Bouwkundig inzicht.

• VCA-VOL is een pré.

• Rijbewijs B (+E is een pré).

• Verantwoordelijkheidsgevoel.

• Communicatief vaardig.

• Punctueel.

• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

• Geen hoogtevrees.

Plek in de organisatie 

• Rapporteert aan meewerkend projectmedewerker/ uitvoerder.

• Standplaats Meppel/Zwolle.

Wat bieden wij jou? 

• Een contract voor 40-uur in de week - parttime bespreekbaar.

• Werken in een sterk groeiende organisatie.

• Cursussen op eigen werkgebied.

• Een resultaatgerichte en gezellige werksfeer.

• Zelfstandig werken.

• 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 naar Dhr. P. Slurink, 

info@groenopgewekt.nl 


