Energieadviseur
Lever jij graag een concrete bijdrage aan het verduurzamen van deze
wereld? Als energieadviseur bij EnergiePartners kan dat!
Je neemt een ondernemer mee in de energietransitie. Dit doe je aan de hand
van concrete en praktische adviezen, waardoor ze direct aan de slag gaan met
energiebesparing. Met inzicht in het energieverbruik en door middel van
persoonlijk contact behaal je zichtbare resultaten bij de bedrijven die jij
adviseert.

EnergiePartners is inmiddels de start-up fase ontgroeid en ontwikkelt zich op
meerdere vlakken verder. Het doel is een bijdrage te leveren aan de
energietransitie door bedrijven te helpen met:
het tegengaan van energieverspilling,
budgetneutraal energie besparen, en
de CO2-uitstoot te reduceren.
Wij werken met de unieke combinatie van software en persoonlijk contact.
Zowel onze klanten als werknemers zijn erg positief over deze werkwijze. We
ontwikkelen onze eigen software met het oog op de toekomst en streven
hierin altijd naar meetbaar resultaat.
Dat onze software verder ontwikkelt is één ding dat zeker is. Maar om
ondernemers in beweging te krijgen hebben we ook energieke adviseurs
nodig. Met jouw analytische inzicht en sociale skills maak jij het verschil!

Een greep uit jouw werkzaamheden
Je geeft energiebesparingsadvies aan ondernemers, aan de hand van data;
Je houdt toezicht op de energiebesparingswetgeving;
Je voert het klantcontact, zowel telefonisch als face-to-face;
Je ondersteunt klanten door middel van verschillende backoffice
werkzaamheden.

Wij bieden
Ruimte voor creativiteit, eigen ideeën en input;
Een vrije en flexibele werksfeer;
Begeleiding en coaching on the job;
Meerdere doorgroeimogelijkheden in projectmanagement, IT, sales of
marketing.

Jij bent
Afgestudeerd HBO-er of academicus met
kennis van en interesse in energie
Analytisch, accuraat, zelfstandig,
communicatief en computervaardig
28 - 40 uur per week beschikbaar.

Werken bij EnergiePartners
EnergiePartners is een ambitieus en snelgroeiend bedrijf met een duurzame
visie. Met enthousiaste en down-to-earth collega’s werken we samen aan een
betere wereld door ondernemers te helpen met energiebesparing. Sinds de
start in 2015 is EnergiePartners uitgegroeid tot marktleider in haar segment.
Bij EnergiePartners is thuiswerken mogelijk, maar de lunches op kantoor en
periodieke borrels zijn altijd zeer gewaardeerde momenten met collega's.
Naast thuis en op kantoor werken, zul je uiteraard langs ondernemers gaan.
Wij stoppen niet totdat het klimaatprobleem is opgelost. Help je mee?

Heb je interesse?
Stuur je motivatie en CV naar sollicitaties@energiepartners.com
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Kelly
Schwegler. Mail naar k.schwegler@energiepartners.com of bel 030 207 40 70.
Acquisitie op basis van deze vacature heeft geen zin. Werven doen we zelf.
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