
    

  

 

Functiebeschrijving Office Manager  
 
 
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. 

 
Beschrijving van de functie 
 
Vanwege de groei van onze activiteiten en ter verbetering van onze interne organisatie zijn we op 
zoek naar een Office manager (32-40 uur). Je bent de spin in het web voor wat betreft  onze 
administratieve en organisatorische kantoorwerkzaamheden. Je behandelt bijvoorbeeld inkomende 
telefonie en inkomende mail met name in relatie tot onze service en onderhoudstak. Daarnaast 
verricht je administratieve activiteiten als inboeken van facturen en vind je het leuk om klanten en 
leveranciers representatief te ontvangen. Je bent het gezicht van Eigenenergie.net en rapporteert 
aan de bedrijfsleider.  

 
Resultaatgebieden 
 
Eerste aanspreekpunt voor de klant. 
Planning en agendabeheer afdeling service en onderhoud. 
Verzamelen van te factureren service en onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de financiële 
administratie.   
Verrichten administratieve werkzaamheden in ons administratiepakket Muis. 
Beheer van diverse facilitaire aangelegenheden.   

  
 
Competenties 
 
Zelfstandige teamspeler.                                                                                                                                                                             
Besluitvaardig en oplossingsgericht.                                                                                                                                                            
Planmatige organisator die steeds weer het overzicht weet te houden.                                                                                                                                                               
Communicatief vaardig, zowel naar collega’s als externe relaties.  
Resultaat gedreven en pro actief.  
 

 
 
 



    

  

 
 
 
 Opleiding en ervaring 
 
Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau. 
Je hebt enkele jaren ervaring in een vergelijkbare rol.  
Je beheerst de Nederlandse taal goed.  
Je hebt affiniteit met de duurzame energie branche.                                                                                        

 
 
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

