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Ervaren Locatie Ontwikkelaar Windenergie Prowind 

 

Duurzame energie, daar weet jij alles van. Je werkt nu een aantal jaar binnen de 

projectontwikkeling en bent toe aan een nieuwe uitdaging. Jij zoekt een bedrijf waar je 

vrijheid krijgt om je opgedane kennis zelfstandig uit te voeren. Samen met ons enthousiaste 

team zorg jij ervoor dat er lokaal meer duurzame energie gerealiseerd wordt. 

Prowind groeit op de Nederlandse markt. Wij zijn op zoek naar een collega die nieuwe 
mogelijkheden zoekt voor lokale duurzame energieprojecten. Als locatie ontwikkelaar ben jij 
de spil tussen alle belanghebbenden. Bij jou aan tafel is er plek voor iedereen. Samen 
creëren jullie een plan waarbij oog is voor alle belangen. Jij zet uitdagingen om in succes. 
Jouw uiteindelijk doel is om het projectplan over te dragen aan onze Projectmanager 
duurzame energie zodat de bouw kan beginnen.  

Jouw takenpakket: 

• Het aan de hand van GIS-informatie identificeren van geschikte locaties voor  windparken 
beleidsstukken van gemeentes en provincies gebruiken om geschikte locaties/werkwijzen te 
identificeren/bepalen 

• Het leggen van contacten met landeigenaren en sluiten van (lease) (grond)overeenkomsten 
• Het analyseren van bestemmingsplannen en eventueel indienen 
• Het bepalen van de aanpak voor alle unieke projecten 
• Het  onderhouden van het contact met gemeenten en provincies, inclusief het  

vertegenwoordigen van Prowind bij raadsvergaderingen etc. 
• Het coördineren van relevante studies en rapporten (b.v. geluidsstudies, milieustudie etc.) 
• Het samenwerken met en het geven van voorlichting aan alle belanghebbenden, inclusief 

omwonenden 
• Het coördineren van windmetingen 
• Eindverantwoordelijk dragen voor verkrijgen van vergunningen voor de bouw van  

windparken 
 
Al deze taken geven jouw energie. Je vertelt met trots aan iedereen die het maar wil horen 
over onze organisatie. Dat kun jij als de beste want je hebt een passie voor duurzame 
energie en je voelt je helemaal thuis bij Prowind. Voor dat laatste zorgen wij wel! 

 
Nog even in het kort: 

• Heb jij minimaal  3-5 jaar ervaring in projectontwikkeling? 
• Ben jij overtuigd dat wij met elkaar in Nederland nog meer duurzame energie kunnen 

realiseren? 
• Vind jij het een uitdaging om op onderzoek uit te gaan waar  windenergie gerealiseerd kan 

worden? 
• Zoek jij daarna actief de samenwerking op met landeigenaren, omwonenden, bedrijven, 

gemeenten, provincies en energie coöperaties om met elkaar het realiseren van  
windenergie mogelijk te maken? 
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• Zorg jij ervoor dat tevreden is en kan het project van start gaan? Dan draag jij, zo trots als 
een pauw, het project over aan onze projectmanager duurzame energie. 

• Denk en werk jij op HBO niveau? 
• Vind jij het leuk om in een klein team te werken? 
• Klinkt werken in een jong en energiek bedrijf als een uitdaging? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Prowind is sinds 2000 gespecialiseerd in het realiseren van duurzame energiebronnen. Onze 
focus ligt hierbij vooral op windenergie. Prowind werkt samen met alle belanghebbenden en 
zijn van A tot Z betrokken bij het project. 

Prowind bv is een zusteronderneming van Prowind GmbH in Duitsland en Prowind Inc. in 
Canada. We zijn onderdeel van een groot geheel en in oktober 2017 in Nederland gestart. 

Wij zijn trots op onze 100 medewerkers wereldwijd die er dagelijks samen voor zorgen dat 
onze duurzame energieprojecten slagen. 

Wat bieden wij jou: 

• Een goed marktconform salaris 
• Ruime mogelijkheden voor eigen inbreng en eigen ontwikkeling 
• Mobiele telefoon 
• Laptop 
• Auto van de zaak 
• Werken in een enthousiast en gedreven team waarmee we regelmatig leuke activiteiten 

uitvoeren 
• Een organisatie in opbouw met sparringpartners wereldwijd 

 

Word je enthousiast terwijl je dit leest en kun je aan de hand van diploma’s relevante 
scholing aantonen? Is Engels geen probleem voor je en kun je je redden in het Duits, dan 
zien we jouw sollicitatie graag op korte termijn tegemoet. Mail jouw cv en motivatie t.a.v. 
Karin van Daalen, e-mailadres welkom@prowind.com.  

Privacy vinden wij heel belangrijk. Met jouw gegevens zullen we dan ook uiterst zorgvuldig 
omgaan. Alleen een selecte groep medewerkers zal toegang hebben tot jouw gegevens. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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