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VACATURE
Sunfloat gelooft dat grootschalig gebruik van zonne-energie op water de belangrijkste
energievoorziening van de toekomst zal worden. Sunfloat ontwikkelt en realiseert daarvoor
drijvende zonnepaneel systemen. Nu nog nationaal maar met een internationale ambitie. Hierbij
werken wij actief samen met onze leveranciers, landschapsarchitecten en energie coöperaties om
deze drijvende efficiënte zonneparken te realiseren. In de ontwikkeling van de systemen maken we
gebruik van de kennis van de toonaangevende Nederlandse kennisinstellingen. Je wordt onderdeel
van het team en krijgt te maken met alle aspecten van het werk in een innovatieve onderneming in
de snelgroeiende markt van de duurzame energievoorziening.

Wij zoeken een Technisch Specialist om ons team te versterken.
Je bent de uitvoerende spil binnen ons team. Je realiseert onze projecten en hebt oog voor continue
verbeteringen. Je signaleert problemen, denkt na over oplossingen en voert die ook uit. Jij bent
degene die het contact met onze klanten onderhoud, de afspraken nakomt en in offerte-trajecten de
voortgang bewaakt. Je ziet kansen en mogelijkheden voor business development en levert een
actieve bijdrage aan de totstandkoming.
Vanzelfsprekend heb je relevante kennis van constructies en ben je net zo gefascineerd door de
mogelijkheden die de zon en water ons van nature bieden, als wij. Je bent deel van het team, werkt
(zelfstandig) samen legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur.
Jouw taken
Je realiseert drijvende zonneparken, zowel op bestaande als nieuwe locaties:
• Projectvoorbereiding en -uitvoering van complexe projecten
• Je ziet kansen en mogelijkheden voor business development en levert een actieve bijdrage
aan de totstandkoming.
• Je regelt de logistiek op de locatie
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• Follow up in het acquisitietraject; contacten met lokale overheden en energie-coöperaties
zijn daar onderdeel van.
• Je ontwikkelt mee aan nieuwe systemen
• Je helpt bestaande systemen technisch te verbeteren
Wat breng je mee?
• Voltooide opleiding HBO werktuigbouw, maritieme techniek of vergelijkbaar
• Commerciële inslag gecombineerd met een hands-on instelling
• Klantgericht, zelfstandig, flexibel en brede belangstelling
• Communicatieve vaardigheden en goed in het onderhouden van relaties
• Rijbewijs, bereid in het hele land aan projecten te werken
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.
Je krijgt er energie van om ervaringen en ideeën met collega’s en klanten te delen. Je vindt het
interessant om met vakinhoudelijke experts samen te werken en kennis verder te ontwikkelen. Je
houdt ervan om te improviseren. Voor jou hoeft niet alles goed geregeld te zijn, want dat ga jij
immers doen!
Wat wij bieden
Sunfloat biedt jou de kans om jouw kennis en kunde in te zetten in een jong bedrijf. Je maakt deel uit
van een gemotiveerd team, waar voldoende ruimte is om je verder te ontplooien. De sfeer is
informeel, de lijnen zijn kort, dus jij kunt voor een belangrijk deel je functie zelf invullen.
Je home base is Zelhem waar onze productie plaatsvind en van waaruit je minimaal 2 dagen per
week zult werken. Verder vertoef je veel bij klanten en projecten in heel Nederland. De salariëring is
marktconform. Solliciteren?
We kijken uit naar je reactie, bij voorkeur cv en motivatiebrief. Deze kun je uiterlijk 5 juli per e-mail
sturen naar Tjeerd Jongsma, directeur via mail (info@sunfloat.com). Meer weten? Kijk dan op onze
website: www.sunfloat.com of bel even; 0651121714

