
Vacature 

Service coördinator 
fulltime 40-uur per week
Wij zijn op zoek naar versterking van 

ons team op ons kantoor in Denekamp 

(standplaats).

Over Zelziuz:

Zelziuz is een leidende aanbieder van zonnestroom installaties in Nederland. Zelziuz is een dynamisch bedrijf met 
16 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.

Werkzaamheden:

• Processen rondom service (storingsproces, proces beheer en onderhoud, proces retourstromen en schades) inrichten;
• Verantwoordelijk voor uitvoering service contracten en realisatie gemaakte afspraken;
• Adviseren over en inrichten van monitoringssystemen en –organisatie
• Verantwoordelijk voor monitorings- en serviceproces uitstaande PV-systemen (conform afspraken klantenpartners);
• Verantwoordelijk voor afspraken en contracten voor serviceproces (zoals boven omschreven) met partners 
 in samenspraak met Hoofd Uitvoering;
• Verantwoordelijk voor de ontvangst en afhandeling van storingen;
• Verantwoordelijk voor retourstromen (conform uitstaande garantieverplichtingen);
• Verantwoordelijk voor schademeldingen;
• Aanspreekpunt en sparringpartner voor collega’s op het technische vlak;
• Proactieve communicatie met klanten en collega’s;
• Verwerking gegevens in Zelziuz CRM-ERP systemen;
• Structureel overleg met directe collega’s.

Persoonlijke eigenschappen:

• Resultaatgericht;
• Klantgericht;
• Pragmatisch;
• Standvastig;
• Proactief;
• Gestructureerd;

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.

Functie-eisen:

• Opleiding minimaal MBO Niveau 4 techniek;
• 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, elektrotechniek en duurzame energie;
• Ervaring procesgericht werken.


