
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 jongste divisie - fotovoltaïsche energie in Nederland - zoeken wij voor onze standplaats in Zwolle zo snel mogelijk 

een  

 Projectleider zonne-energie (m/v) 
 

Wat ga je doen? 

 

De locatie ontwikkelaars bereiden een potentieel project voor. Ze identificeren locaties en onderzoeken de haalbaarheid van 

het project op de desbetreffende locatie (netwerk, wetgeving, vergunningen etc.). Tijdens dit traject verleen je ondersteuning, 

door middel van o.a. het maken van planningen, onderbouwing van de budgetten met kostenramingen etc. Als het project 

rijp is voor realisatie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de verschillende partijen in de bouwfase (eigenaren, 

leveranciers, netbeheerders, Prowind).   

Daartoe maak je detailplanningen, zorg je voor het binnenhalen van concurrerende offertes en de voorbereiding van 

opdrachtverstrekking, en houd je regelmatig overleg met alle betrokken partijen, zowel binnen als buiten Prowind.  

 

Wat ga je doen? 

 

• Het opstellen en laten accorderen en bewaken van een projectplanning. Hierbij vind je ondersteuning bij interne 
professionals (Finance in Nederland, Solar kennis in Duitsland).  

• Op basis van goedgekeurde plannen en budgetten, en binnen afgesproken procedures, het inkopen van goederen en 
diensten ten behoeve van de realisatie van het project. 

• Coördinatie van de realisatie door derde partijen. 

• Algemene ondersteuning van het commercieel management. 
 

Wat breng je mee? 

  

• Je hebt een relevante HBO | WO-studie afgerond, denk hierbij aan elektrotechniek, werktuigbouw, technische 
bedrijfskunde of een commerciële opleiding met een technische component. 

• Sterke projectmanagement skills, ervaring met projectmanagement in een technische omgeving en relevante opleiding 
op het gebied van projectmanagement, zoals Prince2 is een pré. 

• Basiskennis op het gebied van techniek en commerciële zaken. 

• Beroepservaring met duurzame energie is gewenst, bij voorkeur op het gebied van zonne-energie. 

• Aantoonbare kennis van projectontwikkeling in de wereld van zonne-energie is een sterke pré. 

• Je bent bij voorkeur bekend met, of wilt je verdiepen in, relevante wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en regels 
op het gebied van natuurbescherming. 

• Goede computervaardigheden. Routinematig kunnen werken met MS-office, Excel en MS-Projects (of vergelijkbaar 
planningsprogramma). 

• Je beheersing van het Nederlands en het Engels is zowel mondeling als schriftelijk uitstekend, Duits is een pré; 

• Uiteraard heb je geen probleem met zakelijk reizen, je hebt dan ook een rijbewijs in bezit. 

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

• Je bent van nature een teamplayer. Extern is dat in onze wereld met gemeenten, provincie, bewonerscollectieven, 
milieuorganisaties 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. 

 

Wat bieden wij jou? 

 

• Een arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie 1 jaar. 

• Een unieke kans om binnen een team je eigen bedrijfsonderdeel te helpen opbouwen, 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. 

• Laptop, telefoon, NS businesscard. 

• Een uitstekende pensioenregeling. 
 

 

Meer informatie vind je op www.prowind.com/nl of je kunt contact opnemen met Angelo Egbertzen, 06-39842692 of 

egbertzen@prowind.com 

 

Je CV plus motivatiebrief graag per mail naar vacatures@prowind.com 

 

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

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Projectleider Zonne-energie 

(m/v) 

   

http://www.prowind.com/nl
mailto:egbertzen@prowind.com
mailto:vacatures@prowind.com

