
Vacature 

Projectleider PV-installaties
          voor de zakelijke markt 

fulltime 40-uur per week
Wij zijn per direct op zoek naar versterking 

van ons team op ons kantoor in Denekamp 

(standplaats).

Over Zelziuz:

Zelziuz is de leverancier, de kennispartner en autoriteit voor het leveren van integrale PV-oplossingen voor 
woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, institutionele beleggers, aannemers en installateurs. Zelziuz staat voor 
een persoonlijke en flexibele samenwerking en draagt zorg voor een efficiënte, veilige en strakke uitvoering van 
projecten waarbij het belang van de eindgebruiker en klant altijd voorop staat.

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een projectleider. 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de realisatie van PV-installaties. 
Dit houdt in dat jij eindverantwoordelijk en aanspreekpunt bent op de bouwplaatsen bij nieuwbouw-, renovatie- 
als ook utiliteitsprojecten. Jij bent een teamplayer en zorgt samen met een werkvoorbereider en engineer voor 
inkoop, planning én de aansturing van partners en onderaannemers. Tijdens de uitvoering van het project ben jij 
eindverantwoordelijk en aanspreekpunt. Jij stuurt op budget, tijdigheid en kwaliteit.

Welk functieprofiel hoort er bij een projectleider?

• HBO werk- en denkniveau;
• Praktische bouwkundige en/of elektrotechnische kennis;
• Je hebt ervaring in een soortgelijke functie;
• Je vindt samenwerken belangrijk;
• Je bent resultaatgericht en communicatief vaardig;
• Je hebt een gemotiveerde en flexibele werkhouding;
• Je bent proactief, accuraat en werkt nauwkeurig.

Wat zijn je taken?

• Leidinggeven aan projectteam, samenwerkingspartners en vaklieden;
• Financieel verantwoordelijk voor het project;
• Verzorgen van voldoende informatie aan vaklieden, opdrachtgevers, partners en directie.

Wat bieden wij jou?

• Fulltime functie;
• Een intensief opleidingsprogramma om de beste 
 PV-specialist van Nederland te worden;
• Landelijk werkgebied, geen dag is hetzelfde;
• Salaris conform leeftijd en ervaring;
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een positieve werksfeer in een dynamisch team;
• Een gezonde onderneming met sterke groeiambitie.

Interesse:

Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren?
Stuur een mail naar a.oldenmenger@zelziuz.nl 
of bel direct 06 57 266 761


