
   

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL 
 

Energiewacht 
Projectleider 

 
“Multidisciplinaire en complexe projecten” 

 
 
Standplaats:  Assen 
 

1. ENERGIEWACHT 
 
Energiewacht BV is per 1 januari 2021 de nieuwe naam van hét servicebedrijf van Essent in 
Noordoost Nederland. Energiewacht BV is een bundeling van krachten van Energiewacht Groep in 
Zwolle, Energiewacht NV in Assen en Geas Energiewacht in Enschede. Daarmee groeit het bedrijf 
door naar een sterke, op verduurzaming gericht multi-services bedrijf, met de ambitie om 
marktleider te worden van Noordoost Nederland. 
 
De professionele en specialistisch opgeleide medewerkers maken verduurzaming begrijpelijk en 
bereikbaar voor iedereen. Zij helpen klanten met de juiste keuze om zo hun huis of bedrijfspand 
duurzaam en energiezuinig te maken met als doel de CO2-uitstoot te verminderen en de volgende 
stap te zetten in de energietransitie. Dit doen zij door het aanbieden van en adviseren over 
energiebesparende en duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, 
verwarming, service & onderhoud en installatie. Kortom, Energiewacht voorziet in een totaalpakket 
aan energieoplossingen uitgevoerd door een top team aan medewerkers! 
 
Energiewacht wil een voorbeeld zijn in het gebruik van duurzame technologie voor het 
binnenklimaat. Daarom stimuleren zij initiatieven op dit gebied en nemen ze hierin het voortouw. 
Energiewacht is werkzaam in Overijssel, Friesland, Drenthe, Groningen, Utrecht, Noord-Holland, 
Flevoland en Gelderland. In totaal werken er circa 1000 medewerkers verspreid over 14 vestigingen. 
Binnen Energiewacht vind je een no-nonsense cultuur, werkt men met informele korte lijnen, is men 
behulpzaam en hebben ze de overtuiging dat ze Samen Meer bereiken. 
 
De nieuwe organisatie is nog volop in ontwikkeling en er is een grote gedrevenheid om de ambities 
te realiseren. Bij Energiewacht zit je in het hart van de verandering en krijg je de mogelijkheid om 
mede vorm te geven aan de nieuwe organisatie.  
 
Naar de website: https://www.energiewacht.nl  
 
Plaats in de organisatie 
Energiewacht is een compacte en informele organisatie. Binnen de afdeling Operatie, waar het 
merendeel van de medewerkers werkt, bevinden zich de afdelingen; Service & Onderhoud, 
Installatie, Proces & Logistiek en Technisch Beheer. Het team projecten is onderdeel van de afdeling 
Technisch Beheer en de projectleider rapporteert aan de manager van deze afdeling. 
 
 

https://www.energiewacht.nl/


   

 

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 
De afdeling Projecten bedient het hele gebied van Energiewacht en krijgt aanvragen via leads van 
accountmanagement of rechtstreeks van de klant. Dit zijn aanvragen waarbij altijd engineering en 
calculatie competentie noodzakelijk is. De projecten zijn grotendeels een combinatie van inzet van 
eigen personeel en externe specialisten c.q. derden. 
 
Als projectleider zorg je voor het behalen van het financiële projectresultaat en optimale 
klanttevredenheid door leiding te geven aan (complexe) installatieprojecten. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld verwarming, koeling, klimaatbeheersing en ketelhuizen. Je draagt zorg voor de 
dagelijkse aansturing van het project en regelmatig informeer je de accountmanager over de 
voortgang en status van projecten. Het voorbereiden, organiseren, begeleiden en realiseren van 
projecten conform gemaakte externe en interne afspraken behoort tot je brede takenpakket. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Je bent verantwoordelijk voor het calculeren en offreren van (toekomstige) projecten en je beheerst 
een project op het gebied van tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en veiligheid & gezondheid. 
Je richt zelfstandig een projectteam in en stuurt de deelnemers op inspirerende wijze aan zodat zij zo 
optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren. Je fungeert als contactpersoon naar de 
opdrachtgever en je schakelt zo nodig onderaannemers in. Je bent verantwoordelijk voor de tijdige 
levering van materiaal en middelen en neemt deel aan projectoverleggen en bouwvergaderingen. 

 
Periodiek voer je kwaliteits- en veiligheidscontroles (werkplekinspecties) uit tijdens de 
werkzaamheden van de projectmedewerkers in de buitendienst. Daarnaast houd je uiteraard de 
noodzakelijke administratie bij voor bijvoorbeeld de onderhanden werk positie en prognose, de 
interne en externe voortgangsrapportage en de tijdige rapportage ten aanzien van voortgang en 
realisatie van de projecten en het jaarplan. 

 
 
4. PROFIEL 
 

Opleidings- en ervaringsniveau:  

 technische HBO Opleiding (bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde) aangevuld met functiegerichte 
cursussen met name op het gebied van projectmanagement en aanvullend technisch gebied; 

 kennis van de te gebruiken automatiseringssystemen; 

 bijblijven op het gebied van vaktechnische ontwikkelingen; 

 diploma VOL-VCA; 

 3-5 jaar ervaring met projectmatig aansturen van technisch installatiewerk;  

 kennis van de zakelijke installatiemarkt; 

 op de hoogte van de energietransitie en de toepassingen. 
 



   

 

 

 

 

 

 

Competenties en persoonlijke kwaliteiten: 

 communicatief sterk en sociaal vaardig; 

 verantwoordelijkheidsgevoel; 

 samenwerkingsgericht en in staat om projectmatig leiding te geven; 

 flexibel en stressbestendig; 

 resultaatgericht; 

 hoge accuratesse; 

 kwaliteitsgericht; 

 onberispelijke klantgerichtheid en dienstverlenend gedrag; 

 in staat zijn om de klantbehoeften en de klantvragen te vertalen in activiteiten t.b.v. 
verbetering van de processen. 

 

 
5. ENERGIEWACHT BIEDT JE 

 
Energiewacht is een goede werkgever met betrekking tot het toepassen van sociaal beleid. Het 
bedrijf heeft goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en maakt 
geen onderscheid tussen mensen in loondienst en flexwerkers. Op het gebied van ontwikkeling en 
opleiding investeert Energiewacht in haar mensen, maar ook op het vlak van gezond zijn en blijven.  

 

 

   
        CONTACT 

 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Geert-Jan Plette 
Senior consultant 
06-22421363 
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 


