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Vacature

Als je bij ons komt werken, ga je aan de slag bij een bedrijf dat sneller groeit dan dat Max Verstappen rondjes 
kan rijden op Spa-Francorchamps. Jij werkt overigens niet vóór ons, maar mét ons. Want samenwerken zit in 
ons DNA. Tot slot, draag jij voor 100% bij aan de energiebehoefte van onze klanten en een energieneutraal Ne-
derland.

Join Solar Crew
Wij zijn op zoek naar een werkvoorbereider / projectleider. Bij ons is geen dag hetzelfde; afwisseling en een 
gezonde portie verantwoordelijkheid staan centraal. 

Als werkvoorbereider / projectleiders wordt er veel van je verwacht. Jij zorgt ervoor dat de crew vooruit kan en 
laat ieder project effectief en efficiënt verlopen binnen de gestelde opleveringstermijn. Daarbij werk je nauw 
samen met onze projectteams en natuurlijk onze opdrachtgevers en uitvoerders op locatie.

Je organiseert, plant, stuurt bij en neemt op verschillende gebieden je verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan het 
bewaken van budgetten en het nakomen van gemaakte afspraken. Daarnaast neem je deel aan projectvergade-
ringen waarbij je optreedt als ‘kartrekker’ met een kritische blik en proactieve houding. Jij wilt altijd vooruit. Het 
resultaat; projecten die van A tot Z (advies, engineering, installatie én service en onderhoud) perfect verlopen. 
Jij brengt een energieneutraal Nederland -letterlijk- iedere dag een stapje dichterbij.

Elektromonteur / Elektricien

Solar Crew zoekt Solar Crew biedt

Een afgeronde MBO of HBO-opleiding (bij voorkeur 
Elektrotechniek, Installatietechniek of 
Technische Bedrijfskunde)
Relevante ervaring in werkvoorbereiding en / of 
projectmanagement
Ervaring in technisch tekenen
Organiserend, leidinggevend en coachend 
vermogen
Planmatig en gestructureerd
Sterk analytisch vermogen
Zelfstandig 
Nauwkeurig
De drive om een energieneutraal Nederland een 
stapje dichterbij te brengen

Uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden
Werken binnen een enthousiast en relatief klein 
team (14 pers.)
Een sterk groeiend Brabant familiebedrijf
Alle tijd en ruimte om jezelf als duurzame 
professional verder te ontwikkelen
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Wie zoekt ze niet? Vakmannen, specialisten, mensen met passie voor techniek. Dat geldt ook voor Solar Crew. 

Wat is er dan anders bij Solar Crew? Simpelweg, het resultaat en effect van het werk dat je oplevert! En na-

tuurlijk ‘vrijheid’. Vrijheid? Ja écht wel! Projecten zijn echt ‘jouw klus’. Máár ook als het gaat om het volgen van 

cursussen en bijscholing krijg jij van ons alle vrijheid. Gezien Solar Crew in Brabant actief is binnen de zakelijke 

markt (woningbouw, woningcorporaties, bedrijven en agrarische sector) en de particulieren markt zijn de werk-

zaamheden afwisselend én dichtbij huis.  

Onze bedrijfscultuur is gericht op gezelligheid (biertje drinken met elkaar en leuke bedrijfsactiviteiten), klantge-

richtheid (klinkt cliché maar de klant is bij ons écht koning), kwaliteit (voor kwantiteit) én natuurlijk samenwer-

ken. We zijn niet voor niets een ‘crew’.

Over Solar Crew

Vacature

Wil jij lid worden van de crew?

Bij ons aan de slag als professional? Of bereid om bij ons de fijne kneepjes van het vak te leren? Dan 

pas jij bij de crew. We zien je CV plus motivatie graag verschijnen. Ook de niet traditionele manier van 

solliciteren wordt gewaardeerd. Hoe je dit invult is aan jou!

Sollicitaties richt je aan:

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


