
Financial Smarty v/m 
32-40 uur

Financiële planningen, budgetten en kostenanalyses that’s your cup of tea!
Waar wij afhaken pak jij door! Jij bent onze baken in de wereld van cijfers en analyses.

Wij zijn klaar voor jouw komst, Prowind groeit! Als team zijn wij experts op het gebied van duurzame energie en partici-
patie. Maar financiën, daar hebben wij jou hard voor nodig. 
Vanuit ons kantoor in Zwolle werk jij aan de financiële gezondheid van onze organisatie. Dagelijks sta jij in contact met 
ons team in Nederland, maar schakel je ook met de collega’s in Duitsland en Canada. Jij creëert en beheert de financiële 
processen en bijbehorende financiële administratie van Prowind. Naast alle financiële vraagstukken die spelen binnen 
onze eigen organisatie ben jij ook verantwoordelijk voor de andere besloten vennootschappen in onze holdingstructuur. 
Wanneer wij een nieuw zonnepark of windmolenpark gaan bouwen sta jij met ons op scherp om dit als financieel 
administraadministrateur te beheersen en mogelijk te maken. Ben jij de financiële topper die we zoeken maar heb je geen ervaring 
binnen de wereld van duurzame energie? Dat vinden wij geen probleem! Met een goede dosis enthousiasme, financiële 
kennis en pro-activiteit zul jij je snel thuis voelen in ons werkveld van de  duurzame energie. 

Nog even in het kort:

• Je wordt onze contactpersoon op het hoofdkantoor in Zwolle voor alle financiële vraagstukken.
• Je hebt ervaring met holding structuren en bent up to date qua fiscale kennis.
• Je bent in staat om volgens onze richtlijnen jouw werkzaamheden op een verantwoordelijke manier vorm te geven
     zodat jij echt eigenaar bent van deze functie.
• Je hebt ervaring met projectadministratie en crowdfunding.
• Financiële planningen, budgetten en kostenanalyses zijn op jouw lijf geschreven.
• Exact en Excel kent voor jou geen geheimen.

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

Wij zijn trots op onze 80 medewerkers wereldwijd die er dagelijks samen voor zorgen dat onze duurzame energiepro-
jecten slagen.

Wat bieden wij jou:

• Een goed markconform salaris
• Ruime mogelijkheden voor eigen inbreng en eigen ontwikkeling
• Mobiele telefoon
• Laptop
• Werken in 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  via         
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.


