
    

  

 

 

Functiebeschrijving Bedrijfsleider 
                                                                                                                                                                          
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 
 
Vanwege de groei van onze activiteiten en ter verbetering van onze interne organisatie zijn 
we op zoek naar een Bedrijfsleider. Je bent verantwoordelijk voor het proces waneer een 
verkoopofferte een opdracht wordt en ziet toe op de uitvoering van projecten binnen voor-
gecalculeerde uren, euro’s en deadlines. Tevens draag je zorg voor een optimale benutting 
van resources. Als bedrijfsleider ben je lid van het Management Team en geef je leiding aan 
onze afdelingen Projecten, Service & Onderhoud en Magazijn. Je rapporteert aan de 
directeur.  
 
Resultaatgebieden 
 
-Overdracht controleren op volledigheid en toewijzen van projectleiding.  
-Effectief inplannen van alle uit te voeren projecten op basis van gewenste capaciteit en 
opleverdatum.   
-Capaciteitsoverzicht – grof planning voor tekeningen en montage - administreren en 
communiceren in overleg met afdeling verkoop.   
-Afgeven en bevestigen van de afleverdatum van een project.  
-Aansturen en ondersteunen van projectleiders in hun uitvoering en wekelijks 
projectenoverleg en toezien op afwijkingen op budget/Scope of Works, resources en 
facturatiemomenten.  
-Initiëren en toezien op een robuuste projectenevaluatie. 
-Rapporteren Onderhanden Werken t.b.v. kwartaal/jaar rapportages financiële 
administratie.   
 
Competenties 
 
-Zelfstandig en flexibel                                                                                                                                                                             
-Probleemoplossend vermogen                                                                                                                                                          
-Collegiaal en betrokken                                                                                                                                                                        
-Klant- en kwaliteitsgericht 
 
 
 



    

  

 
 
 
 
-Organisatorisch sterk                                                                                                                                                               
-Communicatief vaardig                                                                                                                                       
-Gedreven en pro actief  
 
 
 Opleiding en ervaring 
 
-Je hebt een HBO werk- en denkniveau in de richting techniek                                                             
-Leidinggevende werkervaring in de (duurzame) energie branche is een pluspunt                                                                                       
 
 
 
Wat hebben we je te bieden?! 
Eigenenergie.net biedt een uitdagende en boeiende spilfunctie binnen een dynamisch 
bedrijf met een gezonde order portefeuille. Een inspirerende werkomgeving gedreven door 
innovatie en vooruitstrevendheid. Binnen het bedrijf heerst een groeiende onderlinge 
betrokkenheid en naast eventuele scholing krijg je een goed salaris en hebben wij prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Heb je interesse?  
Neem contact op met EigenEnergie.net 
Spaarpot 20 
5667 KX Geldrop 
E-mail: rlodewijks@eigenenergie.net  
Tel : 040 - 84 32 067 

http://eigenenergie.net/
mailto:rlodewijks@eigenenergie.net

