
    

  

 

Functiebeschrijving Projectleider 
                                                                                                                                                                        
Wie zijn wij ?  
 
Eigenenergie.net is installateur van zonnepanelen op daken, velden, gevels, kassen, carports en 
terreinen. Ons doel? Bedrijven en woningcorporaties zo veel en zo snel mogelijk eigen energie op 
laten wekken. Klimaatneutraal. Duurzaam. Onafhankelijk van energiemaatschappijen. Daarvoor 
kopen we wereldwijd de beste producten in en ontwikkelen we hoogwaardige systemen in 
partnerschap. We zijn gespecialiseerd in innovatieve,- esthetische,- en omvangrijke 
maatwerkprojecten. Innovatie, Kwaliteit, Service en Onderhoud staan hoog op onze agenda. 
 
We zijn een dynamisch team, sterk in efficiënte engineering, goede voorbereiding van de  
werkzaamheden en degelijke montage. We hebben veel ontwerp- en systeemkennis en ruime 
ervaring met (BI)PV systemen in huis. Onze klanten krijgen een goede prijs- en kwaliteitverhouding. 
 
 
Wat ga je doen ? 
 
Voor onze afdeling Projecten zijn we op zoek naar een projectleider waarmee we ons groeiend 
aantal grote projecten kunnen realiseren. De projectleider is volledig verantwoordelijk voor de 
technische, financiële en logistieke realisatie binnen de geaccordeerde planning van onze projecten en 
voor de aansturing van een wisselend aantal medewerkers in de uitvoering van deze projecten. Je 
rapporteert aan de bedrijfsleider en zet je 100% in voor onderstaande taken: 
 
-het direct leiding geven aan, en waar nodig ondersteunen van, de medewerkers in het projectteam 
(eigen monteurs, werkvoorbereiding, uitvoerder/onderaannemer(s) .  
-het opstellen van de diverse planningen en het bewaken van de daarin gestelde termijnen en doelen. 
-de uitvoering en bewaking van de in het projectteam gemaakte afspraken. 
-het onderhouden van contacten met medewerkers binnen en  buiten de productie-eenheid en met 
externe relaties. 
-administratie en rapportage van de projecten, hiertoe behoren de bouwcalculatie, projectgegevens en 
de procedures. 
-adequaat kunnen handelen op onvoorziene omstandigheden. 
-deelname aan de bouw-, werk- en coördinatievergaderingen. 
-de vervaardiging van een complete nacalculatie. 
-het tijdig en juist uitvoeren van de werkzaamheden volgens de binnen de organisatie geldende 
werkmethoden, kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften. Door o.a. het bijwonen c.q. organiseren van 
toolbox meetings en het uitvoeren van werkplekinspecties. 
-werken binnen budget of het nog beter willen doen. 
 
 
Welke competenties heb je in huis ? 
 
-De wil om klantgericht te werken en kwaliteit te leveren  
-Met accuratesse en onder tijdsdruk  begeleiden van projectuitvoering 
-Zelfstandig, controlerend, uitvoerend en budgettair gebonden 
-Werken in teamverband 
-Ervaring met het bouwen van zonnepark projecten is een pluspunt  
 
 



    

  

 
 
 
Wie ben jij ?  
 
-Je werkt en denkt op HBO+ niveau, liefst op gebied van elektrotechniek 
-Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring in de (duurzame) energiebranche is een pluspunt 
-Je bent ervaren in de aansturing van medewerkers en projecten 
-Je bent ervaren in de aansturing van werkzaamheden op DC en AC elektrisch gebied 
-Je bent bekend met geldende NEN normeringen  
-Je bent klant-, kwaliteits- en servicegericht 
-Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken  
-Je bent betrouwbaar en betrokken  
-Je kunt jezelf goed vastbijten in een casus  
-Je hebt geen hoogtevrees  
-Je spreekt en schrijft de Nederlandse taal  
 
 
 
Wat hebben we je te bieden ! 
 
Als projectleider van EigenEnergie.net heb je een baan, waarbij geen dag hetzelfde is. De ene dag 
ben je op kantoor om projecten voor te bereiden en de andere dag ben je met  monteurs op locatie 
om samen te kijken naar de meest geschikte oplossingen. 
Binnen EigenEnergie.net staan we niet stil en er zijn altijd groeimogelijkheden door te investeren in 
opleidingen en cursussen. Naast de passende scholing krijg je natuurlijk een goed salaris en hebben 
wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Heb je interesse?  
Neem contact op met 
Willem Molle 
+31 6 4714 2889 
  

 
 
 
 
 


