
Vacature - Operationeel werkvoorbereider

Wij zijn Return on Energy, al ruim 10 jaar dé expert op het gebied van zonnepanelen in
Rotterdam en omgeving. Vanuit ons kantoor in Capelle aan den IJssel adviseren wij onze
klanten over het verduurzamen van de woning én hebben wij de volledige installatie in eigen
hand. De zonnepanelen markt groeit en wij groeien mee, en daarom zijn wij op zoek naar
een werkvoorbereider die onze snelgroeiende organisatie kan helpen de vertaalslag van
advies naar uitvoering te maken.

Wat wordt jouw rol hierin?
Als operationeel werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de vertaalslag tussen advies
en uitvoering. Jij moet ervoor gaan zorgen dat ons advies wordt omgezet in een (technisch)
uitvoerbare installatie die voldoet aan de technische eisen én aan de wensen van de klant.
Je verwerkt de informatie die terugkomt uit de technische schouw en zorgt dat onze
monteurs een veilige installatie kunnen afleveren. Na de installatie zorg je dat de installatie
correct is opgeleverd en dat de klant de installatie kan monitoren via de app. Onze monteurs
worden je directe collega's en zijn elke dag te vinden op de zaak. Daardoor is de praktische
kennis altijd in de buurt en word jij binnen no time wegwijs in de zonnepanelen.

Wat bieden we jou?
Wij onderscheiden ons doordat we onze monteurs in eigen dienst hebben en je bij ons in
staat zal zijn écht te leren over zonnepanelen en jou zo op te leiden tot een expert op het
gebied van zonnestroom.

● De mogelijkheid om door te groeien naar een buitendienst functie om schouwen uit
te voeren,

● Een CAO en pensioen via ‘Metaal & Techniek’, één van de grootste CAO’s van
Nederland

● Een goed salaris op basis van CAO en ervaring,

Los daarvan hebben we een gezellig kantoor in de buurt van Rotterdam waar onze
kantoorhond Zahra je iedere ochtend welkom zal heten. Wie wil dat nou niet?

Waar zijn wij precies naar op zoek?

● jij hebt ervaring in een operationele rol, bij voorkeur in de zonnepanelen branche,
● jij bent gewend klanten telefonisch te woord te staan,
● jij bent computervaardig en in staat informatie uit verschillende systemen aan elkaar

te koppelen,
● affiniteit met techniek en kennis van de energiemarkt is een pré,
● jij bent minimaal 24 uur per week beschikbaar en woont in Rotterdam en omstreken.

Spreekt bovenstaande jou aan? Solliciteer dan en stuur je CV en een korte motivatie naar
marijn.steenbreker@returnonenergy.nl.
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