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Heb jij een technische achtergrond en enkele jaren werkervaring? Wil jij bijdragen aan de 
energietransitie en wil je ondernemers helpen duurzame energie te produceren? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 

Voor de uitbreiding van ons team zijn we per direct op zoek naar een nieuwe collega. Heb jij 
een brede interesse en ervaring in de techniek, wil je graag een steentje bijdragen aan het 
verduurzamen van onze samenleving en heb jij een technische achtergrond of ervaring als 
energie-adviseur? Dan hebben wij een mooie functie voor jou.  

In ons bedrijf is veel kennis op het gebied van biomassa en de toepassingen daarvan. Onze 
biomassaketels integreren wij in bestaande gasinstallaties bij de eindgebruiker. Dit doen wij na 
een gedegen onderzoek en doorrekening van de klantvraag. Je gaat aan de slag als adviseur in 
ons team. Wat ga je doen: 

 Analyseren en beantwoorden van energievraagstukken 
 Verwerken van onderzoeksresultaten in een adviesrapport  
 Het leiden of begeleiden van het proces tot uitvoering 
 Optreden als eerste aanspreekpunt voor onze klanten 
 Het onderhouden en uitbouwen van bestaande en nieuwe relaties. 

Wij vragen 

 Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding in de richting van milieu, 
werktuigbouwkunde of installatietechniek; 

 Je hebt kennis van energie en duurzaamheid; 
 Je hebt ruime ervaring met Microsoft Excel, m.n. rekenen in energieberekeningen 

(modellen); 
 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden om contacten te leggen en 

te onderhouden; 
 Je werkt projectmatig, bent nauwkeurig, resultaatgericht en hebt een groot analytisch 

vermogen. 

Wij bieden 

Wij bieden je een uitdagende functie in een interessante en dynamische omgeving met veel 
mogelijkheden om je te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij je een marktconform salaris, 
passend bij je opleiding en ervaring, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Sollicitatie 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan direct per mail info@biomassafryslan.nl, 
of neem voor meer informatie contact op met Niek Witteveen 06-15946801 


