
 

Business Developer - Energy Storage & Conversion 

(Mid/Senior position, m/v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland en de wereld zit in een transitie naar een meer duurzaam energiesysteem. Prowind wil haar rol hierin 
vergroten. Onder andere door het ontplooien van slimme opslag technieken en het ontwikkelen en aanjagen van de 
waterstofeconomie door het verbinden van vraag en aanbod. Dit is pionieren. Het is iets nieuws creëren. En dat gebeurt 
bij Prowind.  
 
Derhalve zoeken we bij Prowind een Business Developer. Wil je een serieuze bijdrage leveren aan een van de 
belangrijkste uitdagingen van Nederland voor de toekomst? Sluit je dan aan bij ons team in Zwolle. 
 
Wat ga je doen? 
Deze unieke positie vraagt om kennis van opslagmethoden en waterstofprojecten te combineren met jouw kwaliteiten 
als Business Developer. In deze functie zal je werken voor het gehele Prowind concern, met vestigingen in Duitsland en 
Nederland. 
 
Je bent verantwoordelijk voor: 

• Het identificeren, onderzoeken en eventueel ontwikkelen van nieuwe opslag en conversie technieken zoals 

batterijen, waterstof of andere methoden  
• Het analyseren en achterhalen van de nieuwste marktontwikkelingen en innovaties om proactief in je 

projecten te integreren 

• Aan de hand van de bevindingen een businessmodel opstellen voor de toepassing van deze technologieën, 

inclusief ontwikkeling van leveranciers en/of partners voor de realisatie daarvan in concrete projecten. 

• Het identificeren en oplossingsgericht managen van complexe commerciële vraagstukken 

• Het bewaken van de technische en commerciële haalbaarheid die bij opslag en conversie komen kijken 

 

Wat breng je mee? 
Prowind zoekt mensen met talenten, creativiteit en ondernemerschap. Je maakt het verschil met je persoonlijkheid. Je 
bent enthousiast en geeft niet op. Je werkt autonoom, duikt met gemak en plezier diep in de materie en kunt even 
makkelijk vanuit overzicht je ideeën verwoorden én realiseren. Je bent resultaatgericht vanuit je intrinsieke drive. Je 
bent een verbindende teamspeler, omgevingsbewust en bent goed in het meekrijgen en overtuigen van verschillende 
stakeholders. 

• Je hebt WO werk- en denkniveau, een technisch/commerciële opleiding, aangevuld met minimaal 5 jaar 
relevante ervaring in de energiesector of een aanverwante sector, met inbegrip van aantoonbare ervaring in: 

• Competenties in business development in een innovatieve technische/industriële omgeving en bij voorkeur in 
de energiebranche 

• De competentie om meerdere partijen samen te brengen en te leiden in (deel) projecten van technische aard 
waarbij je de commerciële haalbaarheid bewaakt 

• Voorbereiding en zelfstandig uitvoeren van onderhandelingen/overeenkomsten 

• Technisch/commercieel analytische vaardigheden 
 

Wat bieden wij? 
In deze functie heb je de kans een serieus deel van de opgave te volbrengen binnen het grotere energievraagstuk. Je 
hebt de volledige ruimte om je ideeën te ontplooien en krijgt daarbij de uiteraard de benodigde resources.  

• De kans een serieuze bijdrage te leveren aan de actuele energieproblematiek  

• Een goed, marktconform salaris en daarenboven een interessant bonussysteem  

• Een laptop, telefoon en (elektrische) auto  

• Een gunstig pensioensysteem en relevante verzekeringen  

• Bedrijfsfitness 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Stuur dan je cv en motivatie aan maathuis@prowind.com. Wil je eerst meer weten over de vacature? Mail je vraag naar: 

berghorst@prowind.com 
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