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Ondernemerschap, zelfstandigheid, afwisseling en verantwoordelijkheid nemen! Iedere dag is anders! Als Werk-

voorbereider / Projectleider neem je verantwoordelijkheid voor alle toegewezen projecten en de werkvoorbe-

reiding. Het doel is, het tijdig opleveren van complete zonne-energie projecten en technische installaties. Dit 

conform projectplan en in samenwerking met de projectteams en de opdrachtgever / uitvoerder op locatie. De 

werkvoorbereiding houdt in het juist, compleet en tijdig gereed maken van de voorbereiding van een project. 

Van tekenwerk tot de eerste minuten van de start van een project ligt in jou handen. Daarnaast neem je als 

projectleider verantwoordelijkheid voor het leidinggeven aan de Teamleiders en het organiseren, realiseren en 

de financiële bewaking van de projecten (budget en resultaat). Je neemt deel aan projectvergaderingen en ini-

tieert deze waar nodig zelf en neemt het voortouw als voorzitter. We gaan voor professioneel advies en service 

aan onze klanten, gericht op de optimale werking van de hoogwaardige zonne-energie installaties. Dit voor de 

zakelijke markt, maar ook bij particuliere klanten. Je bent mede het visitekaartje van onze organisatie en zorgt 

ervoor dat de klant optimaal duurzame energie kan blijven opwekken.

Wat breng je mee?

De Werkvoorbereider / Projectleider heeft een MBO 3/4 of HBO diploma bij voorkeur Elektrotechniek, Installatie-

techniek of Technische Bedrijfskunde. Daarnaast heb je een aantal jaren gerichte ervaring in werkvoorbereiding 

of projectmanagement. 

Jouw competenties: Organiseren en leidinggeven, plannen, structureren, analytisch sterk, verantwoordelijk-

heidsgevoel, klant- & service gericht, zelfstandig, creativiteit, accuraat kunnen werken en initiatief nemen. Je 

gaat voor coachend leiderschap, je hebt affiniteit met duurzaamheid en PV – zonne-energie en geen hoogte-

vrees. Je bezit een VCA-diploma of bent bereid deze te halen. Teamwork en veilig werken vinden wij belangrijk!

en bent technisch onderlegd. Zonne-energie is duurzaam en draagt bij aan een betere toekomst voor ons allen. 

Kom werken in de snelst groeiende bedrijfssector van Nederland.
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Wij bieden:

Fulltime job voor lange tijd

Afwisselend werk

Uitstekend salaris

Een jong en leuk team

Veel vrijheid in een informele werksfeer

Interne opleidingen
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Bedrijfsprofiel

Solar Crew B.V. (Hoogeloon) is een installatie partner in de PV-branche. Door de sterke vraag naar zonne-ener-

gie en onze focus op kwaliteit en professionaliteit zijn wij in deze bewegende markt erg succesvol gebleken. 

Solar Crew verzorgd dagelijks complete installaties bij particulieren, woningbouw, en bedrijfspanden.

Bedrijfscultuur

Onze cultuur kenmerkt zich door de kernwaarden: Gezelligheid (wekelijks een biertje en regelmatig een be-

drijfsactiviteit), Klantgerichtheid (klant is koning!), Kwaliteit (kwaliteit voor kwantiteit) én Samenwerken (ben je 

eerder klaar dan andere? Dan helpen we de rest een handje!). Jij moet het heerlijk vinden om buiten te werken 

en bent technisch onderlegd. Zonne-energie is duurzaam en draagt bij aan een betere toekomst voor ons allen. 

Kom werken in de snelst groeiende bedrijfssector van Nederland.

Wat hebben wij je te bieden?

Solar Crew B.V. is een sterk groeiend familiebedrijf, met een enthousiast en klein team (14 pers.). We zijn een 

succesvolle en dynamische organisatie, waar jij je talenten volledig kunt benutten. We hebben een groot aantal 

vaste partners waarmee we werken. We bieden je perspectief op een vast dienstverband, een marktconform 

arbeidsvoorwaardenpakket en alle ruimte om je als duurzame professional verder te ontwikkelen en eventueel 

door te groeien naar teamleider.

Ben jij geïnteresseerd?

Ben jij bereid om alle fijne kneepjes van het vak te leren en met ons op het hoogste niveau te installeren? 

Stuur dan direct jouw CV en motivatie naar: 

Dennis Roks (d.roks@solarcrew.nl), Solar Crew B.V.,  Hoofdstraat 5E, 5528 AG Hoogeloon, of neem 

contact op via 06 – 24968453.
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