Vacature Energie Adviseur
Den Helder en omgeving
Wij willen op korte termijn graag ons team uitbreiden.
Kom jij bij ons werken?
Jij bent degene die we zoeken! Want jij bent:
• Geïnteresseerd in energie, elektrotechniek en duurzaamheid
• Klantvriendelijk en communicatief vaardig
• Zelfstandig en hebt een MBO+ werk- en denkniveau
• Gemotiveerd en proactief
• In het bezit van rijbewijs B
Werkzaamheden Energie Adviseur
• Bezoeken van bestaande en nieuwe klanten
• Inzicht bieden in energie verbruiken van de klant
• Adviseren en strategieën bepalen voor de in- en verkoop van energie
• Energiebesparende mogelijkheden inventariseren en adviseren
• Begeleiden en uitvoering van energiebesparende maatregelen en verduurzaming zoals;
zonnepanelen, LED-verlichting, warmtepomp
Wij zijn
P&D Advies is een jong bedrijf dat zich sinds 2017 bezighoudt met de dagelijkse energie gerelateerde
vraagstukken van onze klanten. Dit zijn bedrijfsmatige klanten en ongeveer 80% zijn agrarische
ondernemers. Vanuit ons kantoor in Den Helder bedienen wij met ons team onze klanten zowel op
afstand als op hun bedrijfslocatie.
De meeste tijd besteden wij aan het helpen van klanten door de turbulente energiemarkt inzichtelijk
te maken en op goede wijze energie in te kopen. Als zij ook stroom of gas produceren is het
belangrijk dat deze productie goed gewaardeerd wordt en verkocht wordt tegen een eerlijke prijs.
Ook hierin ondersteunen wij door sterke oplossingen te bieden.
Daarnaast houden wij ons ook bezig met andere energie gerelateerde werkzaamheden. Kijk
hiervoor even op onze website www.pendadvies.nl, dan kun je ook meteen kennis maken met ons
team!
Van ons kun je verwachten:
• Een fulltime contract
• Salaris tussen de € 2.200 en € 2.800 bruto (Gebaseerd op 38uur en afhankelijk van ervaring)
• Pensioenregeling
• 25 vakantiedagen per jaar
• Een fijne werksfeer
• Leuke collega’s
Geïnteresseerd?
Mail jouw motivatiebrief en CV naar info@pendadvies.nl gericht aan Marijn Dito
Heb je nog vragen? Bel ons op 0223 – 769032 en vraag naar Marijn Dito
Bryan Pascoe I Marijn Dito
Tel. 0223 - 76 90 32
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