Operationeel Manager
met een groen hart
Om het beste uit een groeiend team adviseurs te halen zoeken wij een
mensenmens die inhoudelijk kundig is. Als operationeel manager bij
Energiepartners maak je impact in de energietransitie door met een sterk en
hecht team concrete resultaten te boeken bij onze klanten.
Je draagt bij aan de ontwikkeling van onze energieadviseurs en haalt er plezier
uit als zij het beste uit zichzelf halen. Verantwoordelijkheid ga je niet uit de
weg en je kunt overzicht houden over een groot aantal projecten en mensen.
Inhoudelijk ben je sterk: in deze functie adviseer je zelf tal van bedrijven in
hun energietransitie en leid je projecten. Je dompelt je onder in het bedrijf,
leert het door en door kennen en wordt een belangrijke spil in de ontwikkeling
van Energiepartners in de komende jaren.

Wie is EnergiePartners?
EnergiePartners levert een bijdrage aan de energietransitie door bedrijven te
helpen met CO2-reductie, budgetneutraal besparen en het tegengaan van
energieverspilling. Dit doen we met een combinatie van eigen software en
persoonlijk contact. We werken met het oog op de toekomst en streven altijd
naar meetbaar resultaat.
Partners variëren van overheden tot (energie)bedrijven en andere
adviesbureaus. Samen met hen bereiken wij het MKB in Nederland met
concrete adviezen en begeleiding door de energietransitie.

Wat ga je doen?
Je geeft leiding binnen onze Productie afdeling en werkt nauw samen met de
operationeel directeur. Onder Productie vallen alle adviseurs en alle projecten
die wij uitvoeren. Daarnaast sta je voor een belangrijk deel met je poten in de
klei en bezoek en adviseer je klanten.
Je houdt je onder andere bezig met:
Ontwikkeling en functioneren van adviseurs (fulltime werknemers, parttime
studenten en externe inhuur)
Werving
Productie management: planning en overzicht over alle projecten,
overkoepelende administratie en bewaking productiviteit
Begeleiden en opleiden van collega’s
Energieadvies
Projectmanagement

Wat bieden we jou?
Goed om te weten
Minstens HBO werken denkniveau
€3.800- €4.300
op basis van 40 uur en van
ervaring

36- 40 uur

Utrecht

Een contract tussen de 36 en 40 uur
Een uitdagende en leerzame positie in een
dynamisch werkveld
Een inspirerende baan in een informele
werksfeer
Collega’s die met evenveel passie als jij willen
bouwen aan een duurzame wereld
Een salaris tussen de €3.800 en €4.300 op
basis van ervaring en 40-urige werkweek
Maandelijkse borrels om je collega’s beter te
leren kennen
De kans om binnen enkele jaren medeeigenaar te worden in het bedrijf

Wie zoeken wij?
Je zorgt voor een prettige werkomgeving waarin mensen zich ontwikkelen en
waar kwaliteit geleverd wordt.
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hebt een passie voor duurzaamheid
bent mensgericht en sociaal sterk
neemt verantwoordelijkheid, blijft rustig en houdt overzicht
werkt gestructureerd en kunt plannen
hebt ervaring als energieadviseur en/of in een leidinggevende functie
bent communicatief sterk in woord en geschrift

Laten we kennis maken!
Wil jij met een gepassioneerd team de groei van Energiepartners verder
vormgeven? En daarmee de energietransitie versnellen? En heb je bovenal zin
om in een snelgroeiend bedrijf met een duurzame visie aan de slag te gaan?
Dan hebben we een match! We hopen je snel te ontmoeten!
Wil je nog iets meer weten over de functie, neem dan contact op met Cas
Stork, 030-2074070 of c.stork@energiepartners.com
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je reactie en CV uiterlijk 20 november naar
sollicitaties@energiepartners.com. Reactie volgt voor 24 november.

