
Vacature 

Projectleider zonne-energie 
industriële bouw   

(werkweek 24-40 uur)
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons team. 
Ben jij diegene die Zelziuz vertegenwoordigt als 
projectleider bij diverse opdrachtgevers  
met name in de industriële woningbouw sector. 
Ga jij er samen met ons en opdrachtgevers voor 
zorgen dat de woning uit de fabriek komen met 
PV-panelen op het dak. Vind jij het leuk dat de 
werkzaamheden zullen worden afgewisseld met 
andere uitdagende zonnestroom projecten in de 
professioneel markt.  Durf jij de uitdaging aan, 
dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij jou?
• Parttime of fulltime functie;
• Een intensief opleidingsprogramma om de beste  
 PV-specialist van Nederland te worden;

• Landelijk werkgebied, geen dag is hetzelfde;
• Een gezonde onderneming met sterke groeiambitie.

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, adviseert, ontwerpt, bouwt en onderhoudt zonnestroom 
installaties. 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. Denk jij dat deze functie bij jou past? Solliciteer dan 
direct en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. VOLDOE JE NIET AAN ALLE FUNCTIE-EISEN, maar ben je ervan overtuigd dat wij 
op zoek zijn naar jou, schroom niet en bel mij voor het maken van een kennismakingsgesprek.

Interesse:

Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren?
Stuur een mail naar a.oldenmenger@zelziuz.nl 

of bel direct 06 57 266 761

Wat zijn jouw competenties?
• Klantgericht;
• Gestructureerd;
• Verantwoordelijkheidsgevoel;
• Financieel bewustzijn;
• Resultaatgericht.

Wat zijn je taken?
• Afstemmen met opdrachtgevers over aanstaande projecten;
• Organiseren van projecten met positief eindresultaat;
• Coördineren werkzaamheden en planning uitvoering;
• Aanspreekpunt en sparringpartner klanten, partners en collega’s  
 voor uitvoerende vragen;
• Proactieve communicatie met klanten en collega’s.

Zelziuz biedt jou een afwisselende baan aan waarbij je als projectleider zonne-energie industriële bouw ons aanspreekpersoon bent 
voor onze opdrachtgevers. Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces. Je zit met regelmaat proactief aan tafel met de opdrachtgever 
bij het initiëren van nieuwe projecten en het ontwikkelen van nieuwe “ prefab”  oplossingen. Tevens ben je verantwoordelijk voor de 
voorbereiding en uitvoering van deze projecten. 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, planning en kwaliteit.


