Projectontwikkelaar Windenergie

Wil jij werken bij een toekomstgericht bedrijf waar je jezelf kunt ontplooien en ruimte is voor jouw ideeën? Dat kan
bij ons. Prowind BV is een zelfstandige dochter van familiebedrijf Prowind GmbH uit Osnabrück met projecten in
Nederland, Duitsland, Canada en Roemenië.
We onderscheiden ons in de sector door principieel te kiezen voor de gezamenlijke aanpak. We initiëren en realiseren
projecten voor duurzame energieopwekking samen met alle lokale stakeholders. 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.
Vanwege onze ambitieuze groeiplannen zijn wij voor ons Nederlandse team (standplaats Zwolle) op zoek naar een:

Projectontwikkelaar windenergie
Wat ga je doen?
•
•
•
•

•
•
•

Je gaat aan de slag met een concreet windenergieproject dat gevorderd is in de initiatiefase. Je doet dit samen met
de locatieontwikkelaar van het project.
Samen met het projectteam zorg je voor een duidelijke planning, een vergunningenstrategie en een ruimtelijke
strategie voor het project.
Je verzorgt de interne tijd- en budgetaanvraag voor de ontwikkelfase van het project.
Samen met de communicatiemanager zorg je voor een communicatie- en participatiestrategie en een strategie
voor het omgevingsmanagement. Je zorgt voor de afstemming van deze aanpak met jouw interne en externe
stakeholders, in samenwerking met de locatieontwikkelaar binnen Prowind.
Voor het bevoegd gezag ben jij het aanspreekpunt vanuit Prowind. Je zorgt voor een goede relatie met de bij jouw
project betrokken gemeente en provincie.
Je bouwt een relatie op met lokale stakeholders, zoals omgevingsvertegenwoordiging en energiecoöperatie,
natuurorganisatie en andere belangrijke lokale organisaties.
Zodra het onderdeel ‘bouwen’ in de omgevingsvergunning onherroepelijk is, draag jij het project over aan de
projectmanager, die de contractingfase oppakt en de bouw voorbereidt.

Need to have:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een relevante HBO/WO-studie afgerond
Minimaal 3 jaar ervaring met duurzame energie (windenergie) projecten en/of planologie is gewenst
Je bent ondernemend en pakt door en denkt en handelt continu strategisch. Je kunt de invloed van keuzes in een
breder verband zien.
Je bent open en communicatief. Je handelt van nature zelfstandig en gestructureerd, je houdt overzicht en bent
doelgericht. Linksom of rechtsom haal je je doelen, waarbij je relaties in stand houdt en mensen ziet te overtuigen
Je bent van nature op samenwerking gericht. Intern werk je nauw samen met collega’s en je projectteams. Extern is
dat met grondeigenaren, bewonerscollectieven, gemeenten, provincies, milieuorganisaties etc.
Goede vaardigheden met MS-Office, en vooral Excel.
Je ziet scherp de noodzaak van de Energietransitie en wilt daaraan bijdragen op een slimme, commerciële en
innovatieve manier
Een rijbewijs B
Engelstalig vaardig

Nice to have:
•
•
•

Je bent bekend met wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en regels op het gebied van natuurbescherming
Bij voorkeur een netwerk van relevante contacten (grondeigenaren; energie coöperaties, gemeentelijke en
provinciale bestuurders; enz.) in Nederland
Duits vaardig

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•

Jong, leuk enthousiast team, flexwerken en contact met internationale collega’s
Een goed, marktconform salaris en daarboven passende aanvullende beloningen
Een afwisselende baan waar je veel energie uithaalt en waar ruimte is om jezelf en je ideeën te ontplooien
De kans een serieuze bijdrage te leveren aan de Energietransitie
Een laptop, telefoon en (elektrische) auto
Een gunstig pensioensysteem en
Bedrijfsfitness

Verdere informatie vind je op www.prowind.com/nl of je kunt contact opnemen met Thijs Afman (Directeur Prowind bv) 06 15
22 3300 of via LinkedIn https://www.linkedin.com/in/thijsafman/
Je CV plus motivatiebrief graag per mail naar: vacatures@prowind.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

