
Vacature 

Projectmanager duurzame energie 
fulltime 40-uur per week

Wij zijn op zoek naar versterking van ons 

team op ons kantoor in Denekamp. Ben jij 

degene die ervoor zorgt dat onze projecten 

draaien als een geoliede machine? En haal 

jij hier echt jouw voldoening uit, dan zijn 

wij op zoek naar jou!

Over Zelziuz:

Zelziuz is een leidende aanbieder van zonnestroom installaties in Nederland. Zelziuz is een dynamisch bedrijf met 
15 medewerkers en heeft een open en informele werksfeer. Zelziuz ontwerpt en levert integrale PV-oplossingen 
(zonnestroom-installaties) voor de professionele markt. De focus ligt hierbij op levering, advisering van en 
dienstverlening aan woningcorporaties, grote bouwbedrijven en installateurs in heel Nederland. Zelziuz investeert 
in langdurige klant-partner relaties en gaat daarom altijd uit van een eerlijke, transparante en open relatie met 
opdrachtgevers en ketenpartners. De montage en installatie van systemen wordt uitgevoerd door vaste partners 
van Zelziuz. Een persoonlijke en flexibele samenwerking draagt zorg voor een efficiënte, veilige en professionele 
uitvoering van projecten waarbij het belang van de eindgebruiker en klant altijd voorop staat.

Taakomschrijving:

• Verantwoordelijk voor de ontvangst van de opdracht van klant;
• Verantwoordelijk voor controle van de opdracht op gemaakte afspraken;
• Uitgangspunten en randvoorwaarden opdracht met klanten uitwerken en vastleggen; 
 w.o. betalingsafspraken en planning;
• Projectopdrachten vertalen in plan van aanpak en met collega’s, partners en opdrachtgever 
 afstemmen en vaststellen;
• Resources claimen en vastleggen t.b.v. projectuitvoering;
• Verantwoordelijk voor de tijdige overdracht van projecten naar de uitvoering incl. uitgangspunten en afspraken;
• Bewaken dat projecten binnen tijd, budget, kwaliteitsnormen en gemaakte afspraken worden gerealiseerd;
• Verantwoordelijk voor tijdige facturatie tot het moment van overdracht naar uitvoering;
• Aanspreekpunt en sparringpartner voor management;
• Proactieve communicatie met klanten en collega’s;
• Monitoren en bewaken realisatie projecten in al zijn facetten;
• Bewaken tijdige opstelling installatiedocumenten en tekeningen door werkvoorbereiding;
• Bewaken informatiestromen rondom projecten;
• Verantwoordelijk voor eindevaluatie projecten;
• Escalatiemanagement;
• Verwerking gegevens in Zelziuz CRM-ERP systemen;
• Trends in de markt signaleren en communiceren;
• Leiding geven aan werkvoorbereiding;
• Structureel overleg met directe collega’s.



Persoonlijke eigenschappen:

• Resultaatgericht; 
• Klantgericht; 
• Pragmatisch; 
• Standvastig; 
• Proactief; 
• Gestructureerd; 
• Financieel bewustzijn.

Functie-eisen:

• Opleiding minimaal HBO werk- en denk niveau;
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden (in schrift en woord); 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
• Beheersing Engelse en Duitse taal; 
• Affiniteit met bouwtechniek en duurzame energie; 
• Ervaring procesgericht werken.

Interesse:

Voor meer informatie over Zelziuz of de vacature kun jij contact opnemen met Nanda Grip via telefoonnummer 
0541 350900. Jouw CV en motivatiebrief zien wij graag tegemoet op ons mailadres sollicitaties@zelziuz.nl.


