
Functiebeschrijving AC Monteur (zonnepaneel installaties) 
 
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.  
Binnen onze afdeling Projecten zijn we op zoek naar een AC monteur waarmee we onze 
verdere groei in de uitvoering van grote projecten kunnen realiseren.  
 
Doelstelling 
Het zelfstandig installeren van zonnepaneel installaties, alsmede het uitvoeren van 
werkzaamheden aan kleine storingen en onderhoudswerkzaamheden. Dit gedurende de 
gehele looptijd van een project tot en met oplevering, alsmede in het kader van garantie en 
onderhoudscontracten, teneinde tot een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte werking van 
installaties te komen. De AC Monteur ressorteert onder en rapporteert rechtstreeks aan de 
Commercieel Projectmanager. 
 
Resultaatgebieden 

 Zelfstandig monteren, programmeren en aansluiten van omvormers 

 Aanpassen of uitbreiden van de verdeelkast 

 Monteren van een separate voeding 230V-400V t.b.v. de omvormer in nieuwbouw 

situaties en uitbreidingsinstallaties.  

 Aansluiten en in gebruikstellen van UTP verbindingen 

 Uitvoeren van service en garantiewerkzaamheden 

 Zelfstandig DC metingen uitvoeren en rapporteren voordat een installatie in bedrijf 

gesteld kan worden. 

 Assisteren van jouw collega op het dak  

 Tezamen met jouw collega een operationele installatie opleveren 
 
 
Competenties 

 De wil om kwaliteit te leveren  

 Klantgericht 

 Zelfstandig  

 Flexibel 

 Geen hoogtevrees 

 Werken in teamverband 
 
 
Opleiding en ervaring 

 Werkt en denkt op MBO+ niveau 

 Ervaring in duurzame energiebranche is een pré 

 In bezit van diploma elektromonteur sterkstroominstallaties niveau 2 (minimaal) 

 In bezit van rijbewijs B. Rijbewijs E is een pre. 



 In bezit van VCA diploma of bereid deze te willen behalen 

 Spreekt en schrijft de Nederlandse taal 

 

Arbeidsvoorwaarden                                                                                                                                              

Je zult de beschikking krijgen over een compleet uitgeruste service bus en andere handige 

arbeidsmiddelen. Als AC monteur 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. 


