
JUNIOR ONTWIKKELAAR 
DAKGEBONDEN 
ZONPROJECTEN 
Heb jij een passie voor de energietransitie en word je enthousiast als het 
gaat over zonne-energiesystemen op grote daken (>5000m2)? Weet jij 
ondernemers te overtuigen om mee te doen, word jij blij van het bouwen 
van projecten om Nederland te verduurzamen en houd jij daarin het 
overzicht? Dan komen we graag in contact met jou! 

 

WAT GA JE DOEN? 
 

Als ontwikkelaar ligt jouw focus op het aangaan en uitbouwen van samenwerkingen met 
vastgoedeigenaren van grote (o.a. industriële, logistieke en agrarische) daken. Jij draagt bij aan de 
groei ambitie van Soleila door op innovatieve wijze mee te denken en als sparringpartner te fungeren 
voor jouw klanten. Je activeert ondernemers om binnen een gelijkwaardige samenwerking hun 
steentje bij te dragen aan de energietransitie. Daarnaast bouw jij ons bestaande netwerk verder uit en 
laat je geen kans onbenut. Je bent onderdeel van het Soleila team dat samenwerkt aan projecten door 
het hele land. 

 
TAKENPAKKET 
 

• Je krijgt projecten overgedragen van onze Sales Manager en bent in staat deze 
zelfstandig verder te brengen naar een realiseerbaar project.  

• Je beoordeelt zowel de business case en toetst het project juridisch & technisch. 
Met ondersteuning van onze afdelingen. Op elke discipline krijg je waar nodig 
ondersteuning.  

• Afstemming met de vastgoedeigenaren en luisteren naar de behoefte; 
• Deze behoefte omzetten naar een innovatief en vooral technisch en financieel 

geoptimaliseerd voorstel  
• Afstemming met de EPC-ers, onderaannemers en afstemming met onze klant 
• Meedenken of zelf opzetten van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en 

innovatieve technische oplossingen. 
 

PROFIEL 
 

• Een afgeronde HBO/WO-opleiding met een commercieel en/of technische achtergrond; 
• Je hebt een commerciële inslag, maar durft tegelijkertijd creatief en innovatief te zijn; 
• Bij voorkeur enkele jaren ervaring als sales-/account manager / projectontwikkelaar / 

business developer in de (zonne) energiesector; 
• Je bent flexibel, zelfstandig en het grootste gedeelte van de week onderweg. 1-2 dagen per 

week ben je op ons kantoor in Groningen  
• Je hebt technisch inzicht en kan meedenken met klanten over technische oplossingen; 
• Een netwerk in of ervaring met vastgoed, logistiek of zware industrie is een pré;



OVER SOLEILA 

Soleila is een Groningse ontwikkelaar van zonne-energie systemen en is in heel Nederland actief. 
Ondanks dat we pas 4 jaar bestaan behoren we, met een geïnstalleerd vermogen van 40 MW en een 
huidige pipeline van 200 MW nu al tot een van de landelijke topspelers. Dit succes hebben we mede 
te danken aan ons grote netwerk en de coöperatieve insteek bij de ontwikkeling van onze projecten. 
Wij zijn onderdeel van Solarfields en focussen ons op dak-gebonden installaties.  
Met ons kantoor in het ‘Energy Academy Europe’ gebouw, werken we in een omgeving die motiveert 
om op innovatieve manieren nieuwe concepten te initiëren en projecten te realiseren. Wel altijd met 
de focus op onze kernwaarden, ‘Plezier, Respect, Betrouwbaar, Coöperatief & Oplossingsgericht. 

WAT WIJ JOU BIEDEN: 

• Een uitdagende fulltime functie binnen een ambitieuze en enthousiaste organisatie;
• Veel vrijheid in de wijze waarop je invulling geeft aan jouw functie;
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en een 

persoonlijk ontwikkelbudget;
• Onze kernwaarde ‘Plezier’ uit zich buiten het werk om ook in gezelligheid, leuke borrels, uitjes 

en een informele sfeer waarin eenieder voor elkaar klaarstaat.

• Ruime doorgroeimogelijkheden.


