VACATURE

Senior Project Engineer zonne-energie in Amsterdam
In Amsterdam, 36 - 40 uur
JansZon ontwikkelt en bouwt grootschalige kwalitatief hoogwaardige zonne-energiesystemen.
Daarnaast verzorgen we regelmatig de financiering, maken we technische aanpassingen aan het
gebouw en nemen we het project in onderhoud. Waar andere bedrijven soms voor terugdeinzen, hebben
wij de expertise en de ervaring om dan juist te denken in kansen en mogelijkheden.
We groeien hard en zijn voor meerdere functies op zoek naar mensen die impact willen maken. Word
jij blij van techniek, ben je initiatiefrijk, flexibel en heb je een duurzame blik op de wereld? Dan ben
jij wellicht de Senior Project Engineer die ons Engineering team komt versterken en zo ons bedrijf
verder laat groeien.
Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden:
●
●
●
●
●
●
●

Als ervaren project engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerp van onze zonne-energie
projecten.
Je coördineert de output en de planning van het team (eindcontrole tekeningen en
berekeningen).
Je bent een technisch specialist en zorgt voor een up to date kennis van de huidige
regelgeving, normen en producten.
Je levert technische ondersteuning aan het sales, uitvoer en service team.
Je bent betrokken bij analyses van operationele installaties en zoekt naar optimalisaties.
Je onderhoudt onze producten database en aanspreekpunt voor onze calculatie programma’s.
Je volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.

Wat kunnen we van jou verwachten:
●
●
●
●
●
●

Je hebt een technische HBO opleiding afgerond bijvoorbeeld Elektrotechniek, werktuigbouw of
Installatietechniek.
Minimaal 3 jaar ervaring in het engineeren van PV installaties en bij voorkeur kennis van
tekenprogramma’s als Autocad, PVSyst en SketchUp.
Je beschikt over algemene projectvaardigheden zoals accuraat, planmatig kunnen werken en je
bent flexibel.
Je werkt gestructureerd, zelfstandig, nauwkeurig, kan goed samenwerken en kan goed
communiceren in woord en geschrift.
Kwaliteit, resultaat, eigen initiatief en leren van je fouten vind je belangrijk.
Je hebt een rijbewijs en komt bij voorkeur uit de omgeving van Amsterdam.
(er is meer op de volgende pagina)

Wat er voor jou klaar ligt als je bij ons komt werken:
●
●
●
●

Wij bieden je een marktconform salaris, afhankelijk van jouw opleiding en ervaring én je
deelt mee in de bedrijfswinst.
Faciliteiten zoals gezonde en uitgebreide lunch, gebruik van de elektrische bedrijfsauto en
flexibele werktijden.
(Financiële) ruimte om te ontwikkelen, eigen ideeën uit te proberen en echt onderdeel te zijn
van ons groeiende bedrijf.
Werken in een gezellig, ambitieus en proactief team.

Enthousiast geworden? Stuur je motivatie en cv naar Annemarie Kleemans via a.kleemans@janszon.nu.
Voor eventuele vragen kun je bellen met Jasper Slik op 06-43 975 734.
Past jouw profiel niet helemaal in deze vacature, maar ben je heel enthousiast geworden over ons
bedrijf? Laten we dan een keer een (virtuele) kop koffie drinken, we hebben meer vacatures openstaan
en regelmatig nieuwe mensen nodig.
Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld.

