Vacature: Werkvoorbereider
Groenopgewekt - Fulltime (36-40 uur) - Eekhorstweg 35, 7942 KV Meppel

Functiebeschrijving

Wie zijn wij?!
Wij zijn Groenopgewekt, installateur van zonnepanelen op daken en velden en maken de mooiste
energiedaken. Ons werkgebied betreft Drenthe, Overijssel, Groningen, Friesland, Flevoland en
Gelderland. Wij werken voor bedrijven, agrariërs, woningcorporaties, vastgoedbeheerders,
particulieren en zijn al tweemaal winnaar van de FD Gazelle Award, als één van de snelst groeiende
(gezonde) bedrijven van Nederland. Met ons gemotiveerde, gedreven team - TeamGO onderscheiden wij ons door onze efficiënte engineering en goed voorbereide werkzaamheden. Wij zijn
een jong, klein en dynamisch team met als doel de beste kwaliteit-prijs verhouding voor onze klanten.
Groenopgewekt gelooft in de energietransitie, jij ook?

Beschrijving van de functie
Om de sterke groei van onze organisatie op een professionele wijze te blijven beheren en verder uit te
laten groeien zoeken wij een gedreven, zelfstandig werkende Werkvoorbereider voor onze reguliere
zonnepanelen projecten. Jij krijgt van de Accountmanager een seintje als een nieuw project is
getekend. Als werkvoorbereider weet jij ervoor te zorgen dat alle verkochte projecten onder jouw
hoede in goede banen worden geleid en ben je het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de inkoop
van de projecten, het aansturen van de uitvoerende teams en heb je kennis van de branche.
Jij gaat werken binnen een energieke organisatie met slimme en bevlogen mensen waar korte lijnen
de boventoon voeren, waar veel vrije denkruimte is en ondernemerschap wordt aangemoedigd.

Resultaatgebieden
•

Maken van productlijsten t.b.v. inkoop/magazijn;

•

Aansturen, monitoren en inplannen van de DC- en AC monteurs;

•

Onderhouden van contacten met klanten, leveranciers en onze monteurs.

•

Je bent sterk in het neerzetten van duidelijke kaders (in kosten, tijd en kwaliteit) in afstemming
en overeenstemming met de anderen in het project.

Competenties
•

Plannen en organiseren;

•

Accuraat werken;

•

Probleemoplossend vermogen;

•

Loyaal, betrokken en teamspeler;

•

Je hebt een resultaatgerichte instelling;

•

Je bent kwaliteitsgericht en communicatief vaardig;

•

Onderzoekend en leergierig;

•

Innovatief en creatief;

•

Deadline nauwkeurig;

•

Woonachtig in de omgeving van Meppel.

Opleiding en ervaring
•

Je beschikt over een afgerond diploma op Hbo-niveau in de richting techniek;

•

Werkervaring in de (duurzame) energie (Solar) branche is een pluspunt;

•

Werkervaring als Werkvoorbereider of Projectmanager bij een aannemer of (elektrotechnisch)
installatiebedrijf, alwaar je ervaring hebt opgedaan met zonnepanelenprojecten en
projectmanagement is een pluspunt;

•

Spreekt en schrijft de Nederlandse taal;

•

Je bent in het bezit van rijbewijs B;

•

Je bent in het bezit van VCA (VOL) diploma, of bereid deze te behalen;

•

En tot slot zien we graag dat je voor 36-40 u bij ons aan de slag kunt.

Wat hebben we je te bieden?!
Als medewerker van Groenopgewekt heb je een baan, waarbij geen één dag hetzelfde is. De ene dag
ben je op kantoor aan het voorbereiden van een project en de andere dag ben je met de monteurs op
locatie aan het kijken naar geschikte oplossingen. Binnen Groenopgewekt staan we niet stil en is er
altijd een mogelijkheid om door te groeien naar een andere functie. Om doorgroei en ontwikkeling te
stimuleren wordt er geïnvesteerd in opleidingen en cursussen. Naast scholing krijg je een
marktconform salaris waar je opgewekt van wordt en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

We begrijpen dat je niet in één keer aan alle resultaatgebieden en competenties kunt voldoen.
In overleg is er altijd samen een weg te bewandelen!

Spreekt deze uitdaging jou aan?
Top! Mail dan je motivatie met CV aan Pouwel Slurink via pslurink@groenopgewekt.nl.
Heb je inhoudelijke vragen? Stel ze gerust aan Pouwel of Winfried via T. 0522 85 35 13.

