VACATURE

Projectleider zonne-energie in Amsterdam
In Amsterdam, 36 - 40 uur
JansZon zoekt een ervaren projectleider die, net als wij, bewust bezig is met duurzaamheid en de
ambitie heeft om ons bedrijf te laten groeien. Wij initiëren, ontwikkelen en bouwen grootschalige
zonne-energiesystemen. We zijn een jong, ambitieus en snelgroeiend bedrijf in Amsterdam.
De zonne-energiebranche is uitdagend en sterk veranderend. Wij gaan hierin bewust voor kwaliteit,
interessante samenwerkingsprojecten en een duurzame toekomst. Wij regelen alles voor de realisatie
van een zonne-energie installatie. Regelmatig verzorgen wij daarnaast de financiering, doen 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.
In deze functie ben je aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de uitvoer van diverse projecten. Samen
met werkvoorbereiders en engineers zorg je ervoor dat jouw projecten zo soepel mogelijk verlopen en
binnen de beoogde tijd worden gerealiseerd. Natuurlijk verlies je daarbij de kosten en de kwaliteit
waar we naar streven niet uit het oog. Je behoudt het overzicht en overlegt continu met zowel
collega’s als externe partijen. Gedurende een project bezoek je de projectlocatie doorgaans drie keer:
tijdens de schouw, een paar dagen na start bouw en bij oplevering. Na het opleveren van een project
draag je deze over aan de afdeling service.
Wat kunnen we van jou verwachten
●
●
●
●
●
●
●
●

Je hebt minimaal drie jaar ervaring als projectleider, ervaring in de zonne-energiebranche of
elektrotechniek is een pré.
Je bent geïnteresseerd in zonne-energietechniek en je wilt je hierin verder ontwikkelen.
Je bent zorgvuldig en volledig in afspraken en communicatie en hoofd- en bijzaken scheiden
gaat je makkelijk af.
Je bent sterk in het neerzetten van duidelijke kaders (in kosten, tijd en kwaliteit) in
afstemming en overeenstemming met de anderen in het project.
Je kunt snel schakelen tussen collega’s, leveranciers en klanten.
Kwaliteit, resultaat, eigen initiatief en leren van je fouten vind je belangrijk.
Je bent in het bezit van VOL-VCA of bent bereid deze te halen.
Je komt uit de omgeving van Amsterdam en hebt een rijbewijs.

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

Je salaris ligt tussen €3.500 en €4.500 afhankelijk van je ervaring én je deelt mee in de
bedrijfswinst.
Faciliteiten zoals gezonde en uitgebreide lunch, gebruik van de elektrische bedrijfsauto en
flexibele werktijden (voor een betere balans tussen werk & privé).
(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.

