JUNIOR ONTWIKKELAAR ZONNEPARKEN
Zie jij jouw toekomst in de duurzame energie, ben je commercieel en heb je affiniteit
met duurzame energiesector? Leer dan bij ons de kneepjes van het vak als
ontwikkelaar zonneparken!
Over ons
Soleila creëert zonneparken met draagvlak en werkt hiervoor nauw samen met omwonenden,
overheden en kennisinstellingen. Door onze verbindende en innovatieve insteek zorgen we voor
lange termijn oplossingen waar iedereen van profiteert en waar de wereld een stukje schoner
van wordt.
De uitdagingen van de transitie van fossiel naar duurzaam zijn zo groot en veelomvattend dat
alle stakeholders nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Wij nemen een leidende rol door
innovatieve oplossingen te ontwikkelen om en deze samen te brengen in commercieel haalbare
zonneparken. Wij laten betrokken partijen de urgentie inzien, investeren in het creëren van
draagvlak en maken hierbij optimaal gebruik van ons grote en brede netwerk. We zetten dit
kracht bij door een deel van de winst te herinvesteren in de directe omgeving. Omdat wij weten
dat je niet kunt vermenigvuldigen als je niet kunt delen.
Wij zijn gevestigd in de Energy Academy Europe, gelegen op de Zernike Campus Groningen. Er is
volop kennis en de mogelijkheid tot netwerken aanwezig. Voor ons is het fijn dat wij gevestigd
zijn in een locatie die dezelfde passie deelt voor duurzame energie. Wij voelen ons hier dan ook
enorm thuis.
Jouw rol
Met actieve online marketing en de acquisitie van onze ontwikkelaars halen wij onze opdrachten
binnen, we verwachten daarin ook een bijdrage van onze nieuwe projectontwikkelaar voor
zonneparken. Je volgt leads op en draagt bij aan het vinden en vastleggen van locaties voor de
ontwikkeling van zonnevelden. Hierin ontzorg je, in samenwerking met verschillende partners, de
landeigenaar van A-Z. Op innovatieve manieren kijk je hoe je met de eigenaren, omwonende en
belanghebbenden de projecten voor alle partijen zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Je denkt
daarbij ook aan landschappelijke inpassing en dubbel grondgebruik.
Wie ben jij
Je hoeft geen ervaring te hebben met het ontwikkelen van zonneparken,
maar affiniteit met duurzame energie is een pré
Je bent ambitieus en leert snel
Je bent bereid nieuwe business en een netwerk op te bouwen in
de (zonne-) energiesector
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe technieken en mogelijkheden en
ontwikkelt jezelf als een ware sparringpartner voor onze klanten,
belanghebbende en collega’s
Je hebt een commerciële kijk, met focus op resultaat
Je durft innovatief te zijn, denkt in kansen en oplossingen

