
Energ ieadv iseur
Vind jij het belangrijk om je steentje bij te dragen aan een betere
wereld? Wil je graag dagelijks bezig zijn met energiebesparing? En
heb je zin om dat enthousiasme over te dragen op anderen? 

Zoek dan niet verder, want bij EnergiePartners zul je de wereld een stukje

beter maken. Als Energieadviseur ben je een inspirator voor anderen op het

gebied van energie besparen. Dus stroop jij graag de mouwen op om concrete

impact te maken in de energietransitie? Dat komt bij EnergiePartners goed uit!

Wat  ga  j e  doen?  

Ondernemers praktische handvatten geven om energie te besparen. Ook

wel: het opstellen en overbrengen van concrete energiebesparende acties.

Als adviseur behandel je meerdere projecten en heb je zowel telefonisch als

face-to-face contact met klanten.

Meerdere dagen per week op bezoek bij verschillende soorten bedrijven,

zowel voor toezicht als advies.

Geen detail aan de energiebesparingswetgeving ontgaat jou, je bent in staat

mee te denken met de klant in het kader van duurzaamheid.

Je bent secuur, klantgericht en hebt affiniteit met duurzaamheid.

Met inzicht in het verbruik en persoonlijk contact behaal je zichtbaar

resultaten bij de bedrijven die jij adviseert.

Als adviseur bij EnergiePartners heb je een diverse set aan taken omtrent de

energietransitie. Maar wat houdt de baan precies in?



Een contract tussen de 28 en 40 uur 

Sta je te springen met je input? Wij moedigen dit alleen maar aan

Een inspirerende baan in een informele werksfeer

Zin om meer te leren? Learning by doing, daar draait het bij ons om! 

Alle kansen om door te groeien richting een (project)managementfunctie,

de IT, sales of marketing

Thuiswerken is geen probleem, maar de gezellige lunchwandelingen en

potjes tafelvoetbal zijn zeker de moeite waard om op kantoor langs te

komen. 

Maandelijkse borrels om je collega’s beter te leren kennen 

Als Energieadviseur vervul je een belangrijke taak in onze unieke aanpak.

Daarom bieden wij jou:  

Wie  zoeken  w i j ?  

Je hebt interesse in techniek en energie

Je bent beschikbaar voor 28 tot 40 uur

per week

Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau

Je bent flexibel, want je werkt op kantoor

of thuis en gaat bovendien op bezoek bij

ondernemers 

Je hebt oog voor detail, werkt zelfstandig

en hebt een analytisch vermogen

De wereld verduurzamen, daar krijg jij

energie van!

Wat  b ied t  Energ iePar tne rs  j ou?  



Wie  i s  Energ iePar tne rs?

Sta jij sterk in je schoenen en sla jij niet dicht bij een weerwoord? 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!

Stuur je motivatie en CV naar sollicitaties@energiepartners.com.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nard

Geerts. Mail naar n.geerts@energiepartners.com of bel 030 207 40 70.

Acquisitie op basis van deze vacature heeft geen zin. Werven doen we zelf.  

La ten  we  kenn i s  maken!  

Newtonlaan 115 | 3584 BH | Utrecht  
030 207 40 70 | info@energiepartners.com

EnergiePartners draait als informeel adviesbureau in de energiebesparing al acht

jaar mee. Sinds de start zijn we inmiddels uitgegroeid tot marktleider in het

segment, waar we met 40 collega’s dagelijks proberen het verschil te maken in

een duurzame wereld. Het doel is om zoveel mogelijk bedrijven te helpen met

energiebesparing en de CO2-uitstoot te verminderen. Dit doen wij door direct

contact met de ondernemers en wij richten ons met name op de MKB bedrijven.

Daarnaast heeft de overheid budgetten beschikbaar gesteld voor

energiebesparingsadvies aan bedrijven of voor handhaving bij bedrijven op de

energiebesparingsplicht. EnergiePartners bepaalt gezamenlijk de strategie over

welke bedrijven te benaderen en bezoeken vervolgens de MKB’ers voor advies of

toezicht. Bij dit alles kunnen we nog wel een gemotiveerde adviseur gebruiken!

Word jij onze volgende schakel richting een betere wereld? 


