
 

 
Business Developer Zonneparken 
 
Sunvest is de leidende projectontwikkelaar van “Natuurlijke” zonneparken in Nederland. Dit zijn parken 
die een bijdrage leveren aan de energietransitie én aan het vergroten van de biodiversiteit. Met onze 
omgevingsgerichte werkwijze heeft Sunvest in Nederland een portfolio opgebouwd van meer dan 600 
MW aan zonneparken, vaak op voorheen agrarische percelen. Om samen met een Business 
Development Manager tot projecten te komen zoeken wij we een Business Developer. In teamverband 
zorg je voor het opstarten en verder brengen van nieuwe Natuurlijke zonneparken. 

 
Je hoofdtaken zullen bestaan uit: 

• Selecteren van locaties, die kansrijk zijn om te ontwikkelen tot een Natuurlijk zonnepark 
• Gemeentelijk beleid analyseren op kansrijke gebieden  
• Agrarische grondeigenaren overtuigen om hun grond ter beschikking te stellen, door ze te 

benaderen, afspraken te maken en (samen) te bezoeken 
• Omwonenden en andere belanghebbenden benaderen, afspraken maken en bezoeken 
• Contacten onderhouden met gemeentes en netbeheerders 
• (Mee)schrijven aan plannen en verzoeken schrijven richting gemeente en provincie voor het 

mogen ontwikkelen van deze zonneparken  
 
Functie-eisen: 

• Je legt makkelijk contact met voor jou onbekende mensen 
• Je onderhoudt graag relaties met (potentiële) leads 
• Je hebt affiniteit met de agrarische wereld en met natuur 
• Je bent ondernemend en commercieel 
• Je hebt WO of HBO werk- en denkniveau 
• Je bent bekend met het werken met (geografische) informatiesystemen, of gaat dit makkelijk 

leren 
 
Arbeidsvoorwaarden   
Sunvest biedt jou een unieke kans om het verschil te maken binnen een leuke, jonge en snelgroeiende 
organisatie. Je krijgt uiteraard een marktconform salaris, plus bonus als je succes hebt. 
 
Locatie  
Sunvest is centraal gevestigd in Utrecht, goed bereikbaar met OV en eigen vervoer.  
 
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar HR@sunvest.nl. Voor meer 
informatie over deze functie kun je contact opnemen met HR via 030-2658512. Zie voor meer info over 
ons bedrijf : www.sunvest.nl 
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