
 

 

We hebben momenteel een klein team dat fulltime bezig is met projectontwikkeling, maar gezien 
onze groei zijn we op zoek naar een projectontwikkelaar in ons kantoor in Utrecht om het team te 
versterken. 

Functie: Projectontwikkelaar - Utrecht 
 

Functie omschrijving 

• Assisteren bij of leiden van de ontwikkeling van duurzame energie projecten  
• Opstellen van contracten voor co-ontwikkeling, erfpacht, PPA's, etc. 
• Uitbesteding en supervisie van technische adviseurs 
• Zorgen voor financierbaarheid van alle vergunningen, toestemmingen en contracten van het 

project 
• Het aanvragen van vergunningen, subsidies en/of stroomafnameovereenkomsten 
• Assisteren bij de commerciële inspanningen van Sunvest met betrekking tot 

projectontwikkelingswerk 

Je rapporteert aan de projectontwikkelingscoördinator en het investeringscomité van Sunvest. Bij 
individuele projecten maak je integraal deel uit van ons adviesteam en werk je samen met de 
projectmanager, analisten en de opdrachtgever. Een deel van de projecten die we samen ontwikkelen, is 
in het buitenland, dus de mogelijkheid en bereidheid om te reizen en tijd door te brengen in het buitenland 
is een vereiste. 

Je maakt deel uit van een hecht senior team, dat trots is op zijn transparantie en pro-activiteit. Meer in het 
algemeen behelst de functie actieve deelname in een jong, internationaal en dynamisch team dat zich 
richt op het verwezenlijken van projecten en kan het regelmatige reizen binnen en buiten Europa 
omvatten. 

Vereiste opleiding  
De kandidaat moet een masterdiploma in economie, wetenschap of een vergelijkbare relevante 
kwalificatie hebben, en idealiter al minimaal 3 jaar ervaring in de ontwikkeling van projecten voor 
hernieuwbare energie. 

Aantoonbare aanvullende competenties: 
 

• Interesse in - en een basiskennis hebben van - financiële concepten en producten 
• Een basis technisch begrip van de werking van wind- en zonne-energie 
• In ieder geval basiskennis van de juridische en commerciële aspecten van projectcontracten 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in het Nederlands 

en Engels (een extra taal zoals Frans of Duits is een groot pluspunt) 
• Ervaring met het gebruik van MS Office-software, in het bijzonder Excel en Word 
• Ervaring in projectontwikkeling en contracteren 
• Kennis van technische software zoals Windpro en PVSyst is een groot pluspunt  
• Grondige, nauwkeurige en organisatorische vaardigheden 
• In staat zijn om initiatieven te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor toegewezen taken 

Solliciteren 
Deze functie wordt aangeboden op basis van een vast contract van 12 maanden met een marktconform 
vergoedingenpakket. Geïnteresseerde kandidaten moeten hun sollicitatie sturen naar HR@sunvest.nl 
met "Asset Manager - Utrecht - [uw naam]" in het onderwerpveld. 
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