Functiebeschrijving Operationeel Uitvoerder DC
Eigenenergie.net is de specialist in zonnepanelen en innovatieve oplossingen voor dak, gevel en
grond voor bedrijven, woningcorporaties en projecten. Wij onderscheiden ons met onze ontwerp- en
systeemkennis, bouwkundige kennis van daken, degelijke en nette montage en ruime ervaring met
(BIPV) systemen. Door uitbreiding van onze activiteiten is er de behoefte aan een enthousiaste en
gekwalificeerde operationele uitvoerder DC.

Doelstelling
Het op adequate wijze bijdragen aan een optimaal verloop van montage en
installatiewerkzaamheden op locatie door middel van uitvoering, coördinatie, leidinggeven en
controle. Dit gedurende de gehele looptijd van een project tot en met oplevering, teneinde tot een
kwalitatief hoogwaardige en efficiënte uitvoering van projecten te komen. De Operationeel
Uitvoerder DC rapporteert rechtstreeks aan de Projectleider.

Resultaatgebieden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het voorbereiden, plannen, ondersteunen, coördineren en afronden van projecten m.b.t. het
DC gedeelte.
Leidinggeven aan DC monteurs.
Oplossen van (complexe) problemen in de werkvoorbereiding, bij storingsverzoeken en in
geval van calamiteiten.
Ondersteuning in materiaal voorbereidingen en logistieke planning in overleg met
werkvoorbereider en/of projectleider
Ondersteuning in opleveren van projecten en afwerken in resterende opleverpunten van
projecten samen met werkvoorbereider en/of projectmanager
Adviseren van klanten.
Overleg met afnemers
Overleg met onderaannemers en de aansturing hiervan.
Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden.
Verzorgen van de voortgangsbewaking en rapporteren aan de projectleider
Het inbedrijfstellen en opleveren van AC en DC projecten.
Bijsturen van activiteiten

Competenties
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Klantgericht
Kwaliteitsgericht
Financieel verantwoordelijkheidsgevoel
Zelfstandig werkend alsmede in teamverband
Kritisch ten opzichte van eigen handelen
Flexibel

▪
▪
•
•
•
•

Oplossingsgericht kunnen handelen.
Motiverend
Eigen initiatief
Technisch inzicht.
Hands-on mentaliteit.
Doortastend, resoluut

Opleiding en ervaring
•
•
•
•
•
•
•

Ervaren in aansturing van medewerkers en projecten
Ervaren in aansturing van werkzaamheden op DC gebied
Nederlandse taal spreken en schrijven
Werkt en denkt op MBO+ niveau
In bezit rijbewijs B, rijbewijs E is een pre
VCA en VCA VOL diploma
Communicatief vaardig in woord en geschrift

Arbeidsvoorwaarden
Je zult de beschikking krijgen over een compleet uitgeruste service bus en andere handige
arbeidsmiddelen. Als uitvoerder heb je een uitdagende functie met veel waardering. Er wordt
geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling zodat je nu, maar ook later de uitdaging vindt die je zoekt.
Je hebt uitzicht op doorgroeimogelijkheden én op een vaste aanstelling. Ook krijg je een goed salaris
en hoef je nagenoeg geen werkzaamheden buiten reguliere werktijden uit te voeren.

