
   

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL 
 
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 nieuwe organisatie is nog volop in ontwikkeling en om de ambities te realiseren 
zoekt de afdeling Service & Onderhoud een; 
 

Manager Realisatie & Contracten 
 

“Klant gedreven, commerciële contractmanager” 
Enschede (hoofdactiviteiten), Zwolle (hoofdkantoor) en Steenwijk 

 
Elektriciteit en gas in woningen, dat is waar deze afdeling iedere dag mee bezig is. En in deze uitdagende 
functie krijg je de verantwoordelijkheid om deze afdeling succesvol neer te zetten en uit te bouwen. De 
afdeling richt zich grofweg op vier vormen van dienstverlening: 

 realisatie van de contracten met netwerkbedrijven voor de plaatsing van slimme meters; 

 contracten met voornamelijk woningcorporaties op het gebied van veiligheidskeuringen Gas & 
Elektra; 

 brandbeveiliging en het plaatsen van rookmelders. Vaak in combinatie met bovenstaande 
veiligheidskeuringen; 

 nieuwe innovatieve contracten waarbij de dienstverlening zich bijvoorbeeld richt op onderhoud, 
garantie en storingen van zonnepanelen. 

 
Wat biedt deze functie? 
Je zit in het hart van de verandering en draagt bij aan de vormgeving van de nieuwe organisatie. Je geeft 
leiding aan je afdeling met 3 teamleiders, 2 werkverantwoordelijken en indirect ruim 50 medewerkers 
(met name monteurs). Naast deze leidinggevende component organiseer je het productieproces, de 
planning, klantenservice, logistiek en de bedrijfsadministratie zodanig, dat de vastgestelde kwaliteits- en 
productie-eisen worden gehaald en contracten op het gebied van financiën, veiligheid, kwaliteit en 
klanttevredenheid worden gerealiseerd. Je zorgt voor het optimaal uitnutten van bestaande contracten 
(meerwerk) en je werkt nauw samen met de afdeling Commercie voor het verwerven van  nieuwe 
contracten en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten (business 
development). Je hebt oog voor de ontwikkeling en ontplooiing van de medewerkers en motiveert de 
teamleiders en medewerkers om de plannen en ideeën te realiseren. 
 
Je bent tevens de service delivery manager voor Liander en Enexis en daarmee verantwoordelijk voor de 
realisatie en uitnutting van de (project)contracten. Daarnaast zorg je voor de juiste interne en externe 
stuurinformatie en kengetallen rondom de productie, logistieke en administratieve processen. Je draagt 
zorg voor een sterke veiligheidscultuur en je ziet erop toe dat de werkzaamheden binnen de afdeling 
volgens de geldende kwaliteits- en veiligheidsnorm worden uitgevoerd. 

 
Wat vraagt Energiewacht van jou? 
Je hebt een opleiding naar kennis en ervaring gelijk aan HBO niveau op technisch en/of bedrijfskundig 
gebied. Daarnaast heb je bij voorkeur diverse trainingen gevolgd, bijvoorbeeld op het gebied van 
management of contract/projectmanagement. Je hebt ruime ervaring binnen een soortgelijke functie of 
werkgebied (werkervaring met of bij netbeheerders is een pre) en je kennis op het gebied van 
maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen is up to date. 



   

 

 

 

 

 

 

 
 
Vak- of bedrijfsspecifieke kennis:  

 kennis en ervaring met het bedrijfsprocessen van netbeheerders; 

 procesmanagement (LEAN Green Belt); 

 kennis en ervaring van contract- en projectmanagement; 

 kennis van de particuliere en zakelijke installatie markt; 

 kennis van/ervaring in de sector van energie en gas. 

 kennis van business processen; 
 

Competenties en persoonlijke kwaliteiten: 

 communicatief en sociaal vaardig; 

 analytisch, kan sturen op hoofdlijnen; 

 commercieel en sterk in relatiebeheer; 

 groepsgericht en individueel kunnen leiding geven; 

 stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht; 

 stressbestendig en flexibel; 

 organisatiesensitief en gericht op samenwerking; 

 plannen en organiseren. 

 
Energiewacht biedt je: 
Als manager Realisatie & Contracten krijg je de gelegenheid om de afdeling verder vorm te geven. Er liggen 
volop kansen om samen met je team de positie van Energiewacht verder uit te bouwen. 
 
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. De functie is 
gewaardeerd in Hay-schaal 17 (minimaal €5.091 en maximaal €6.364) 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: Geert-Jan Plette,  senior consultant, 06-22421363 en via 
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 


