
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowind is een grote projectpartner van wind- en zonneparken. Het bedrijf is actief in 

Nederland, Canada, 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  

 
Locatie ontwikkelaar zonne-energie(m/v) 

 

Wat ga je doen? 

 

• Je identificeert potentiële locaties voor de bouw van zonneparken en herkent kansen voor de 
toepassing van zonne-energie  

• Je gaat op zoek naar potentiële locaties voor zon op dak bij MKB en Groot Zakelijk. 

• Op basis van geïdentificeerde kansen heb je actief contact en voer je acquisitiegesprekken 
met landeigenaren, ondernemers en bestuurders, je doet dit uiteraard planmatig en in 
voortdurend overleg met collega’s en bedrijfsleiding 

• Je voert - samen met de bedrijfsleiding en ondersteund door interne en externe 
deskundigen (fiscaal, financieel juridisch) – overleg en onderhandelingen met 
grondeigenaren, pachters, bestuurders en ambtenaren / planbeheerders  

• In de ontwikkelingsfase van de plannen ben je een betrouwbare gesprekspartner voor 
betrokken partijen 

• Je bent – samen met bedrijfsleiding en collega’s) verantwoordelijk voor planning, 
voorbereiding en uitvoering van informatiebijeenkomsten voor deelnemers en andere 
geïnteresseerde partijen  

• Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige totstandkoming van alle vormen van 
contracten en overeenkomsten denk aan zaken als vastleggen van grondgebruik, licenties, 
vergunningen, beveiligingsplannen en, last-but-not-least, de beschikbaarheid van 
kabelcapaciteit 

• Je bereidt de projectrealisatie voor en ondersteunt de projectleiding ter plaatse 
 

  

 

 
  (m/v) 



Wat breng je mee? 

  

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

• Je ziet scherp de noodzaak van de energietransitie en wil daar aan bijdragen op een slimme, 
commerciële en innovatieve manier 

• Je hebt een relevante WO / HBO studie afgerond, denk hierbij aan Bedrijfskunde, 
elektrotechniek, civiele techniek of een vergelijkbare opleiding 

• Enige beroepservaring met duurzame energie is gewenst, bij voorkeur op het gebied van 
zonne-energie  

• Je bent bekend met wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en regels op het gebied van 
natuurbescherming 

• Kennis van bouwkunde of planning en kennis van gemeenschappelijke 
managementstructuren, evenals de betreffende beslissingsprocessen. Aantoonbare kennis van 
projectontwikkeling bij locatie ontwikkeling van zonne-energie is een sterke pré 

• Zeer goede vaardigheden met MS-Office 

• Je beheersing van het Nederlands en het Engels is zowel mondeling als schriftelijk 
uitstekend, Duits is best fijn 

• Bij voorkeur een netwerk van relevante contacten in Nederland 

• Uiteraard heb je geen probleem met zakelijk reizen, je hebt dan ook een rijbewijs nodig 

• Als persoon ben je te kenschetsen als open en communicatief. Je handelt van nature 
zelfstandig, gestructureerd en doelgericht. Linksom of rechtsom haal je je doelen, waarbij je 
toch relaties in stand houdt en mensen met je meekrijgt  

• Je bent van nature een samenwerker. Extern is dat in onze wereld met gemeenten, provincie, 
bewonerscollectieven, milieu organisaties etc. Intern werk je samen met collega’s, waarbij de 
‘zonne-kennis’ vooral in Duitsland te vinden is en de financiële en fiscale kennis in Nederland 

• 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 in een team je eigen bedrijfsonderdeel op te bouwen, ondersteund door 
veel ervaring (in Duitsland) en gedrevenheid, zeker bij de eigenaar 

• Je gaat een relevante bijdrage leveren aan actuele energieproblematiek 

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

• Laptop, telefoon en (elektrische) auto 

• Een keurig pensioensysteem en relevante verzekeringen 
 

 

Een kort online assessment is onderdeel van de procedure. 

Verdere informatie vind je op www.prowind.com/nl of je kunt contact opnemen met John van 

Noort (Managing Director Prowind Solar) 06 14726534 . 

Je CV plus motivatiebrief graag uiterlijk 4 mei per mail naar teutscher@prowind.com 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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