Functiebeschrijving Werkvoorbereider
Wie zijn wij ?!
Wij zijn EigenEnergie.net, installateur van zonneparken op daken, velden en water. Met ons
team onderscheiden wij ons door onze efficiënte engineering en goed voorbereide
werkzaamheden. Wij zijn een jong dynamisch team met als doel een goede kwaliteit-prijs
verhouding voor onze klanten. EigenEnergie.net gelooft in 100% duurzame energie, doe jij
dit ook?
Beschrijving van de functie
Voor ons werkvoorbereidingsteam zijn wij op zoek naar een gedreven vakspecialist op het
gebied van AC en DC werkzaamheden met betrekking tot onze zonneparken. Naast deze
kennis ben je ook goed in het tekenen binnen Autocad / Bricscad. Samen met je team van
collega’s bereid je een project van A tot Z voor. Van inplanting van de zonnepanelen tot aan
het aansluiten op de midden spanning. Dit alles met het doel om dit zo goed en efficiënt
mogelijk ten uitvoer te brengen! Samen met je team rapporteer je aan de projectleider.
Resultaatgebieden
-Tekenen van onder andere hijsplannen en inplantingen schema’s in Bricscad
-Maken van DC stringberekeningen van diverse fabricaten
-Maken van AC kabelberekeningen
-Opstellen van elektrische schema’s
-Organiseren van inrichting van bouwplaats
-Maken van productlijsten t.b.v. de inkoop/magazijn
-Aansturen van (werkzaamheden van) DC- en AC monteurs
-Opstellen van planningen in overleg met projectleider
-Na-calculeren van projecten
Competenties
-Plannen en organiseren
-Accuraat werken
-Probleemoplossend vermogen
-Teamspeler
-Kwaliteitsgericht
-Communicatief vaardig
-Onderzoekend en leergierig
-Innovatief en creatief

Opleiding en ervaring
-Je beschikt over minimaal een diploma op MBO-niveau in de richting techniek
-Werkervaring in de (duurzame) energie branche is een pluspunt;
-Ervaren in Autocad/Bricsad
-Spreekt en schrijft de Nederlandse taal
-Je bent in het bezit van rijbewijs B
-Je bent betrouwbaar en betrokken;
-Je bent in bezit van een VCA diploma of bereid deze te behalen

Ideaalbeeld: Je bent vroeger zelf begonnen als monteur, kent het klappen van de zweep,
en weet hoe je probleemsituaties moet oplossen. Je bent een praktische engineer en snapt
dat de theorie er in de praktijk anders uit ziet.

Wat hebben we je te bieden?!
Als medewerker van EigenEnergie.net 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 EigenEnergie.net 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 de scholing krijg je natuurlijk een goed salaris en hebben
wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
We begrijpen dat je niet in één keer aan alle competenties kunt voldoen. In overleg is er
altijd samen een weg te bewandelen!
Heb je interesse? Neem contact op met EigenEnergie.net!
rlodewijks@eigenenergie.net
040 - 84 32 067
EigenEnergie.net
Spaarpot 20
5667 KX Geldrop

