
Vacature
Teamleider montage zonnepanelen
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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 
Nederland.

Join Solar Crew
Wij zijn op zoek naar een teamleider montage zonnepanelen. Bij ons is geen dag hetzelfde; afwisseling en een 
-in jouw geval- behoorlijke portie verantwoordelijkheid staan centraal. 

Als teamleider bij Solar Crew vervul je een belangrijke taak. We zoeken namelijk een échte leider. Iemand die 
leidinggeven van nature in zich heeft, zonder daarbij (te) autoritair op te hoeven treden. Jij neemt de crew 
mee op sleeptouw, pakt je verantwoordelijkheid, neemt beslissingen én maakt niet alleen jezelf maar ook 
je team iedere dag beter. Je team bestaat uit een drietal enthousiaste monteurs. Jullie zijn samen actief op 
particulieren projecten. Daarbij ben jij het aanspreekpunt voor onze klanten en voor Solar Crew intern. Jouw 
aanwezigheid zorgt voor rust binnen het team; met jou erbij komt het altijd goed!

Daarnaast zorg je ervoor dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Bij alles wat je doet ga je te werk als 
‘kartrekker’ met een kritische blik en proactieve houding. Jij wilt altijd vooruit. Het resultaat; jouw team staat 
van A tot Z garant voor een perfecte installatie van zonnepanelen. Jij brengt een energieneutraal Nederland 
-letterlijk- iedere dag een stapje dichterbij.

Teamleider montage zonnepanelen

Solar Crew vraagt Solar Crew biedt

Ervaring in de zonnepanelen branche
Organiserend, leidinggevend en coachend vermogen
Planmatig en gestructureerde capaciteiten
Zelfstandigheid
De drive om een energieneutraal Nederland een 
stapje dichterbij te brengen

Een baan binnen een stabiele groeimarkt
Volop mogelijkheden op het gebied van persoonlijke 
groei én salarisgroei. Startsalaris € 2.730,- bruto 
per maand
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden
Werken binnen een enthousiast en relatief klein 
team (14 pers.) 
Een sterk groeiend Brabants familiebedrijf 
Alle tijd en ruimte om jezelf als duurzame profes-
sional 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 

natuurlijk ‘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 werkzaamheden 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 samenwerken. 

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

Of neem contact op via +31(0)6 24 968 453


