
 

 

 

 
 

Assetmanager Zonneparken (M/V) 
Optimaal beheer van zonneparken bij een snelgroeiend, innovatief bedrijf 

 
Sunvest is één van de meest succesvolle ontwikkelaars van zonne-energie in Nederland, gevestigd in 
Utrecht. Sunvest is al meer dan 10 jaar actief met het ontwikkelen van grootschalige zonne-
energiesystemen. Vanwege de aanhoudende groei en toenemende complexiteit van onze projecten 
zijn wij op zoek naar een assetmanager. Als assetmanager ben je verantwoordelijk voor het 
optimaal functioneren van al onze zonneparken. Sunvest is een snel groeiend bedrijf met veel 
doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.  
 
Je hoofdtaken bestaan onder andere uit: 

• Monitoring en controle van al onze zonneparken 
• Verantwoordelijk voor het natuurlijk beheer van onze zonneparken, door: 

o Aansturen Sunvest biodiversiteitsmonitor 
o Aansturen (groen)aannemers 

• Eerste aanspreekpunt voor klanten, stakeholders en onderaannemers bij technische 
vraagstukken 

• Bepalen en optimaliseren onderhoudsstrategie, o.a. door: 
o Analyseren prestaties zonne-energiesystemen 
o Beoordelen van rapportages die je van onderaannemers en de service-organisatie 

ontvangt 
• Opstellen van maand- en jaarrapportages aan klanten 
• Technische (door)ontwikkeling van productinnovaties 
• Verantwoordelijk voor projectmanagement bij groot onderhoud of storingsherstel 

 
Functie-eisen: 

• Je hebt een relevante studierichting op WO/HBO werk- en denkniveau 
• 1-2 jaar relevante werkervaring 
• Je bent analytisch sterk en je werkt makkelijk met datasets in monitoringssystemen of Excel 
• Communicatief vaardig in Nederland en Engels 
• Affiniteit met zonne-energie en de energietransitie 

Arbeidsvoorwaarden   
Wij zorgen voor een concurrerend salaris, zorgen voor de juiste middelen voor jouw 
werkzaamheden en stimuleren je om trainingen en cursussen te volgen voor je persoonlijke 
ontwikkeling. We bieden je bovenal een unieke kans om het verschil te maken binnen een jonge en 
snelgroeiende organisatie. 
 
Waar kom je te werken als Asset manager? 
Sunvest is één van de leidende en meest succesvolle ontwikkelaars van zonne-energie in Nederland, 
gevestigd in Utrecht. Sunvest is actief met de ontwikkeling, bouw en exploitatie van Natuurlijke 
zonneparken. Sunvest is centraal gevestigd in Utrecht, Lage Weide. 
 
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar mailto:hr@sunvest.nl. 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Paul Verhage via 030-2658512.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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