
Met de visie om de energietransitie in elk gebouw zelf te bepalen, is B&W Energy je ervaren
en competente partner om je onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en stijgende
energieprijzen. Wij plannen en realiseren totaalconcepten op het gebied van elektriciteit,
warmte en mobiliteit door duurzame energie en ondersteunen als binationaal aannemer on-
ze klanten en partners. Als middelgroot familiebedrijf bieden wij intelligente energieoplos-
singen voor iedereen - van particuliere woongebouwen tot projecten in de commerciële en
industriële sector en duurzame investeringsmodellen.

Wij willen ons team in Nederland graag uitbreiden en zijn op korte termijn op zoek naar een 

Ons aanbod:
Je kunt een afwisselende taak met eigen verantwoordelijkheid in een ambitieus bedrijf ver-
wachten. Je vindt hier bovendien een vertrouwde werksfeer met vriendelijke en ambitieuze
collega's. Onze platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen maken deel uit van
ons DNA. 

Interesse?
Ben je gemotiveerd, ambitieus en op zoek naar een uitdaging? Dan pas je perfect in ons
team! Wij zien jouw sollicitatie met vermelding van je salarisverwachtingen graag tegemoet.
Stuur deze naar 

B&W Energy GmbH & Co.KG - Personalabteilung
Leblicher Str. 27 · 46359 Heiden
of via e-mail naar mb-personal@bw-energy.de.

Uitvoerder (m/v)
Fulltime (40 uur per week)
Jouw profiel:
Je bent ambitieus en beschikt over organisa-
tietalent en communicatieve vaardigheden.
Je bent op zoek naar een taak waar je de
combinatie vindt tussen kantoorwerk en
ambacht. Je bent niet bang voor conflicten
en probeert altijd een goede oplossing te
vinden voor alle betrokken partijen. Kosten-
georiënteerd en ondernemend denken is de
basis van je handelen. Je bent vertrouwd
met het gebruik van de pc en je heeft een
zeer goede beheersing van de Nederlandse
en Duitse taal.

Jouw verantwoordelijkheid:
• Bouwtoezicht over onderaannemers 

• Communicatie in het kader van project-
management met de klant, projectleider
en indien nodig met het energiebedrijf

• Tijdige en heldere opstelling van
documenten voor interne en externe
documentatie

• Tijdige, efficiënte en kwalitatieve
projectafhandeling 

• Installatie en herstelling van zonnepane-
len naar stand van de techniek

• Ondersteuning van calculatie/verkoop
bij technische vragen

Projectleider (m/v)
Fulltime (40 uur per week)

Jouw profiel:
Je bent ambitieus en beschikt over organisa-
tietalent en communicatieve vaardigheden.
Je bent niet bang voor conflicten en pro-
beert altijd een goede oplossing te vinden
voor alle betrokken partijen. Kostengeo-
riënteerd en ondernemend denken is de ba-
sis van je handelen. Idealiter heb je al erva-
ring met zonnepanelen en heb je een zeer
goede beheersing van de Duitse en Neder-
landse taal in woord en geschrift.

Jouw verantwoordelijkheid:
• Internationaal projectmanagement,

vooral in Nederland

• Ondersteuning bij de realisatie van
nieuwe zonnepanelen

• Structurering en organisatie van
het project proces 

• Communicatie met klanten,
leveranciers en energieleveranciers

• Tijdige en efficiënte afwikkeling van
projecten


