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Prowind is een grote projectpartner van wind- en zonneparken. Het bedrijf is actief in Nederland, Canada en Roemenië en in 
Duitsland. Ons moederbedrijf is gevestigd in Osnabrück. 
Prowind is een uniek bedrijf, wij onderscheiden ons in de sector door principieel te kiezen voor burgerparticipatie.  Prowind 
initieert en realiseert burgerprojecten voor duurzame energieopwekking. Dat doen we op basis van actieve participatie, waarbij 
we op professionele, flexibele en transparante wijze samenwerken met alle belanghebbenden en respectvol omgaan met mens, 
dier en milieu. 
 
Voor onze nieuw op te bouwen divisie fotovoltaïsche energie in Nederland zoeken wij voor onze standplaats in Zwolle zo snel 
mogelijk een  
 

Business Development / Divisie manager (m/v) 
 
Wat ga je doen? 
 

• Je start, in samenwerking met de Nederlandse en Duitse directie en collega’s, met een heldere beschrijving van de 
Nederlandse markt. Dit stelt je in staat om in goed overleg met ons hoofdkantoor strategische keuzes te maken en 
prioriteiten te stellen. 

• Je beschrijft en implementeert kansrijke nieuwe bedrijfsmodellen voor fotovoltaïsche zonne-energiesystemen in de 
specifieke Nederlandse situatie. Wij denken dat je na maximaal twee maanden een werkbaar en goedgekeurd 
ondernemingsplan hebt. 

• Vervolgens ontwikkel je een efficiënt en effectief team om de plannen te realiseren. 

• Je geeft leiding aan dit team en draagt zorg voor efficiënte bedrijfsprocessen. 

• Je bent, na goedkeuring van budgetten en werkplan, P&L verantwoordelijk voor deze afdeling. 

• Je rapporteert rechtstreeks aan de concerndirectie. 

• Je wordt ondersteund door de Nederlandse backoffice op de gebieden Finance, IT, HR, (e-)Communicatie en 
kwaliteitsmanagement. 

 
Wat breng je mee? 
  

• Je bent een ondernemer pur sang die strategisch denkt en handelt. 

• Je ziet scherp de noodzaak van een ‘Energiewende’ en wil daar aan bijdragen op een slimme, commerciële en innovatieve 
manier. 

• Je beschikt over een relevante afgeronde Universitaire of misschien HBO opleiding in combinatie met een fraai trackrecord. 
Belangrijk daarin is kennis van techniek en projectmanagement, maar zeer zeker ook een sterke bedrijfskundige component  
en (sterke) deskundigheid op marktontwikkeling aanwezig zijn. Waarschijnlijk is dit een opleidingen in (Technische) 
Bedrijfskunde of wel Electrotechniek (Wageningen, Nyenrode, TU). 

• Prima beheersing van de Engelse taal (officiële voertaal) Duits is een pre. 

• Uiteraard heb je gedegen actuele kennis op het gebied van  energie/fotovoltaïsche zonne-energie.  

• Gezien de netwerk problematiek in Nederland is kennis van actuele alternatieve ontwikkelingen op het gebied van 
energietransport (waterstof) erg belangrijk. 

• Ervaring met (kapitaalintensieve) business development en projectmanagement  

• Je kunt putten uit een voor deze wereld relevant netwerk in politiek en/of industrie 

• Je bent een energieke communicator, sterke teamleider en je kunt met alle voorkomende doelgroepen effectief 
communiceren  

• Je bent zeer klant- en resultaatgericht  

• Je bent van nature een samenwerker, in  onze wereld is dat met gemeenten, provincie, bewonerscollectieven, milieu 
organisaties etc.  

• Ook al zijn wij een commerciële onderneming: jij (en wij) moeten significant bij willen dragen aan het oplossen van de 
energie problematiek.  

  
 
 
Wat bieden wij jou? 
 

• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

• Een unieke kans om je eigen bedrijfsonderdeel op te bouwen, ondersteund door veel ervaring (in Duitsland) en 
gedrevenheid, zeker bij de eigenaar. 

• Je gaat een relevante bijdragen leveren aan actuele energie problematiek 

• We betalen een goed, marktconform salaris en daarenboven kennen we een interessant bonussysteem 

• Uiteraard laptop, telefoon en (elektrische) auto. 

• Een keurig pensioensysteem en relevante verzekeringen 
 
Verdere informatie vind je op www.prowind.com/nl  of je kunt contact opnemen met Yvonne Teutscher (controller Prowind NL ) 
06 28378095 of Patrick Stoffel (recruiter Prowind GmbH) +49 54160029669. 
 
Je CV plus motivatiebrief graag uiterlijk 8 december per mail naar teutscher@prowind.com 
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