Functieprofiel Engineer PV-installaties
Over Zonel Energy
Zonel Energy is een innovatieve organisatie op het gebied van de ontwikkeling, uitvoering, financiering
en vooral de exploitatie van zonnestroominstallaties op daken, op de grond of op parkeerterreinen.
We richten ons met name op nationale en internationale groot zakelijke klanten die hun
bedrijfsvastgoed willen verduurzamen.
Met haar gedreven team heeft Zonel Energy inmiddels ruime ervaring in het realiseren van grote en
bijzondere zonnestroomprojecten. Zonel Energy is in het bezit van het zonnekeurcertificaat, is VCAgecertificeerd en heeft twee locaties. Een in Bosch en Duin en een in Heerenveen.
De realisatie van zonnestroomprojecten wordt georganiseerd en geëngineerd door onze afdeling
Werkvoorbereiding in Heerenveen. Om onze groei te waarborgen, zoeken wij ter uitbreiding een
Engineer PV-installaties die zelfstandig verantwoordelijk is voor de hele technische engineering van
grootschalige PV-projecten.
Wat ga je doen als Engineer PV-installaties?
- Als Engineer PV-installaties speel je een belangrijke rol in de totstandkoming van grootschalige
zonnestroomprojecten. Deze ontwerp en ontwikkel je tot in detail.
- Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, tekenen en berekenen van technische installaties.
- Projecten worden tijdig gerealiseerd doordat je intensief en nauw samenwerkt met je collega’s op de
afdeling werkvoorbereiding, de projectleiders en de uitvoering.
- Externe contacten (onderaannemers en klanten) weten jou dagelijks te vinden en deze voorzie jij van
technisch advies, berekeningen en ondersteuning ter voorbereiding en realisatie van de projecten.
- Uiteraard ondersteun je je collega’s bij de inkoop en huur van materiaal.
Wat heb jij in bezit?
- Afgeronde technische Hbo-opleiding (Elektrotechniek of Installatietechniek)
- Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de zonne-energie en/of windenergie branche
- Ervaring met en kennis van NEN1010, NEN3140, laagspanningsinstallaties en regelgeving
- Je bent een echte procesdenker en hebt ervaring met projectmanagement
- Ruime ervaring met AutoCAD (3D)
- Een resultaatgerichte, flexibele werkinstelling met aandacht voor kwaliteit.
- De eigenschappen energiek, communicatief vaardig, doortastend
probleemoplossend, collegiaal en leergierig zijn op jou van toepassing.
Wat heeft Zonel Energie jou te bieden?
- Een uitdagende en afwisselende fulltime functie met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
- Volop ruime voor sparring en overleg, zowel intern met je collega’s als extern met diverse partijen.
- Een collegiaal sociaal en gedreven team en een werkplek in een geheel nieuw en eigentijds
kantoorpand
- Ruimte voor eigen ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden

- Een mooi bovengemiddeld salaris, 25 vakantiedagen en 13 ATV’s en een sportvergoeding
- Een boeiende carrière bij een gezonde, innovatieve topspeler in de energiemarkt met een leuke
werksfeer.

2

www.zonel.nl

