
Join the smart energy revolution!  
 

Volgroen is dè financier voor de zakelijke markt van energiebesparing en de opwek van duurzame energie. Dit 
doen wij via ons online digitale platform. Dit platform maakt het voor het midden- en kleinbedrijf heel 
gemakkelijk en bereikbaar om voor groenoplossingen te kiezen, zoals bijvoorbeeld ledverlichting en 
zonnepanelen. Wij zijn een jonge onderneming met een enthousiast team, met een duidelijk doel: de energie 
transitie en CO2-reductie versnellen, want de transitie naar een duurzame energievoorziening kan en moet 
sneller!  
 
Omdat we snel groeien in onze klantenkring en dienstverlening, zijn we op zoek naar een: 
 
Applicatie consultant (24-32 uur/week) 
 
De applicatie consultant is verantwoordelijk voor het uitbreiden van het contractmanagement 
platform naar een breder klantenportaal met o.a. energiemanagementdiensten, -contractering en 
B2B-verkopen. Hij/zij zal deel uitmaken van de ontwikkeling van de huidige online portal tot hèt 
online digitale platform voor onze leveranciers en klanten.  
 
Wie zoeken we? 
Voor het verder uitbouwen van onze IT-organisatie zijn we naar een verantwoordelijke voor het:  
 

• Ontwikkeling (back-end) van Zoho-platform en Exact: Versie 1.0 naar 2.0 ontwikkelen wordt jouw 
uitdaging (en daarna verder) 

• Ontwikkeling (front-end) van Wordpress en Zoho 
• Ontwikkeling en beheer van analyse dashboards (Google Analytics, Wordstream, Hotjar, Zoho SalesIQ) 
• Implementatie CRM-systeem van Zoho: De app ombouwen van functiegericht naar user-experience 
• Integratie en beheer van externe applicaties (Exact online, Wordpress, elektronische handtekeningen, 

betalingsinfrastructuur, kredietbeoordelingsdatabases, energiebeheersoftware). Het digitale platform 
zet jij centraal in de bedrijfsstrategie 

• Beheer IT-projecten met externe dienstverleners 
• Advies van softwarekeuzes aan de directie  
 
Wat vragen we? 
Naast verantwoordelijkheid, enthousiasme, betrokkenheid zoeken wij ook iemand die ‘op afstand’ 
communicatief vaardig is. We verwachten van je dat je een professionele drive beheerst en een passie hebt 
voor energietransitie, waarbij je de ambitie hebt om te excelleren op het raakvlak tussen businessbehoefte, 
gebruikerservaring en procesautomatisering. Verder verwachten we van je:  
 

• Relevante Hbo-opleiding  
• 3 tot 5 jaar relevante werkervaring  
• Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  
• Planmatige en resultaatgerichte aanpak  
• Front-end integratie ervaring  
• Ervaring met het Zoho-platform (pré ) 
 
Wat bieden we? 
Volgroen is een jonge onderneming met een enthousiast team. We hanteren zeer flexibele 
werkomstandigheden,  waarbij we in het algemeen twee keer per week naar kantoor komen, en verder 
gewoon thuis werken. We werken met een paperless office, virtual assistants en maken we gebruik van 
video-conferencing en screen-sharing. Verder bieden we je: 
 

• Marktconform salaris. 
• 8% vakantiegeld. 
• 25 vakantiedagen 
• Reiskostenvergoeding 
• Mogelijkheid om mee te groeien met het bedrijf. 
 
Wil jij ook jouw bijdrage leveren aan deze schone energietransitie? 
Herken je jezelf in de omschrijving en spreekt de functie je aan? Stuur dan je CV mét motivatie naar 
hr@volgroen.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Emiel van Sambeek (+31 85 303 2817). 
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.) 
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