
Locatie Ontwikkelaar 
Windenergie Prowind

Speurneus met frisse wind door de haren 
Oftewel 

Locatie Ontwikkelaar Windenergie Prowind
Passie voor duurzame energie,  een “groen” hart, denken in mogelijkheden, met open vizier, teamplayer

MEETS
Bellen, bezoeken, vertellen, searchen, presenteren ……

ElElke dag maak jij deel uit van ons enthousiaste kleine team. Hoe jouw werkdag eruit ziet? Dat hangt helemaal af van jouw agenda. 

Misschien Misschien werk je vanaf ons gezellige kantoor in Zwolle. Of wellicht ga je vanuit huis direct langs bij de landeigenaren om te luisteren 
naar hun verhalen en te vertellen over Prowind. Het kan ook zijn dat jij na de lunch in jouw auto stapt om het gebied in kaart te 
brengen en struin je daarna nog het GIS systeem af naar meer mogelijkheden. Tegen het eind van de dag ben jij aanwezig op de 
bewonersavond om ons verhaal te doen. En natuurlijk heb je de avond ook zelf georganiseerd. Helemaal jouw ding! Je bent pas 
tevreden als je samen met alle partijen tot een goed plan bent gekomen. 

Al deze taAl deze taken geven jouw energie omdat je doet wat jij het allerleukst vindt: uitzoeken waar Prowind nieuwe duurzame energie 
projecten kan opstarten. 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:

• Ben jij een persoon die makkelijk met iedereen praat?
• Ben jij niet bang om initiatief te nemen?
• Kun jjj je inleven in de behoeftes van landeigenaren?
•• 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. 

PProwind 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 welkom@prowind.com

PriPrivacy 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.


