
                                                                                                              
 

 

Join the smart energy revolution 
Volgroen is per direct op zoek naar een  

 

enthousiaste (junior) Project Controller Zonne-energie SDE+ projecten!  
 

De uitdaging 
Heb jij altijd al een baan willen hebben waarbij je verder mag kijken dan alleen cijfers? Waarbij je 
niet vast zit in een strak functieprofiel omdat jij veel meer in je mars hebt? Bij Volgroen is er volop 
ruimte voor jou om je te ontwikkelen binnen en buiten je vakgebied. Met als doel jouw bijdrage 
aan de schone energie transitie.  
 
Als je bij ons komt werken, werk je in een klein dynamisch samen met de oprichters en andere 
medewerkers. Samen met jou zullen we de functie van project controller vorm gaan geven. Naar 
gelang je werkervaring zorgen we voor voldoende ruimte om de functie te leren kennen. 
Daarvanuit krijg jij de kans om mee te denken over verbeteringen en snel nieuwe 
verantwoordelijkheden op je te nemen.  
 
Wat ga je doen? 
 
• Als project controller wordt je verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de 

investeringsbudgetten van Zonne-energieprojecten (de project Business Case). Gedurende de 
realisatie van een project zorg je dat het project binnen budget blijft en overeenkomstig plan 
worden uitgevoerd en houdt dit bij in ons project management systeem.  

• Je stemt dagelijks af met het implementatie-team over de voortgang van de realisatie van de 
projecten en met het administratie-team over de verwerking van de facturen en facturatie van 
de klanten.  

• Daarnaast behoud je het overzicht over de voortgang van de sales en implementatie-pijplijn en 
bespreekt die regelmatig met het management en stelt daar maandelijks een 
voortgangsrapportage over op. 

• Op termijn kunnen je verantwoordelijkheden worden uitgebreid naar de financiële 
administratie (coördinatie van het opstellen van kwartaalrapportages en de jaarrekening) en 
financiering (plannen en voorbereiden van funding calls, oprichten en beheren van nieuwe 
project B.V.’s).  

  
Werkplek en werktijden 
 
Groot voordeel is dat je bij Volgroen heel flexibel kan werken, zowel qua tijd als locatie. Je kunt 
dus lekker vanuit huis werken op tijden die jou uitkomen. Volgroen werkt met een paperless office 
en virtual assistants. Samenwerken doen we veelal via video-conferencing en screen-sharing.  
 
Wij zoeken iemand die minimaal 24 uur beschikbaar is. Meer uren mag natuurlijk ook, we 
stemmen de uren graag persoonlijk met jou af. Zo’n één a twee keer per week werk je met je team 
op kantoor in Amsterdam, Hilversum of Haarlem, maar ook dit gaat in overleg. 
 
 
 



                                                                                                              
 

 
Wat verwachten wij van jou? 
 
Jij hebt een professionele drive en je hebt, net als wij, een passie voor de slimme en schone 
energietransitie. Je bent een snelle leerling en ook ‘op afstand’ communicatief vaardig. We zoeken 
iemand die onderstaand profiel benadert: 
 
• Jij hebt affiniteit met de verduurzaming van de energiesector en een relevante afgeronde 

HBO- of WO-opleiding  

• Jij hebt 2 tot 6 jaar ervaring opgedaan als (junior) business analyst / controller in een 
dynamische commerciële omgeving 

• Je hebt ervaring met rapportages maken, business processen analyseren en het beheer van 
een financiële administratie en het gebruik van diverse IT systemen (Excel, Exact online, online 
database) is voor jou geen probleem.  

• Analytisch denkvermogen met gevoel voor getallen en processen 

• Naast Nederlands beheers je ook de Engelse taal in woord en schrift. 

 
Voordelen van deze baan 
 
• Ontzettend flexibel werk voor 28 tot 40 uur per week 

• Een marktconform salaris met 8% vakantiegeld en bonus 

• 27 Vakantiedagen en reiskostenvergoeding 

• Betrokken en behulpzame collega’s vol inspiratie 

• Alle kansen om je te ontwikkelen en mee te groeien met ons bedrijf 

 

 
Wie zijn wij? 
 
Volgroen’s missie is om decentrale schone energie voor zakelijke klanten als dienst beschikbaar te 
maken. Dat betekent dat zakelijke klanten volledig ontzorgd zonne-energie, LED verlichting of 
andere vormen van duurzame energie per maand kunnen afnemen.  Dit doen wij via ons online 
digitale platform. Dit platform maakt het voor het midden- en kleinbedrijf heel gemakkelijk en 
bereikbaar om voor duurzame energie oplossingen te kiezen, zoals bijvoorbeeld LED verlichting en 
zonnepanelen.   
 
Onze bedrijfscultuur is samen te vatten in 5 kernwaarden: 
eerlijkheid, transparantie, ownership, actiegerichte houding, leren door te testen 
 
Wij hebben maar één doel: de energie transitie en CO2-reductie versnellen. Lees meer op: 
www.volgroen.nl 
 
 

http://www.volgroen.nl/


                                                                                                              
 

 
Belangstelling? 
Herken je jezelf in de omschrijving en spreekt de functie je aan? 
Stuur dan je CV mét motivatie naar hr@volgroen.nl of neem contact op met Emiel van Sambeek of Jan-
Willem Martens via Linkedin. 
 
Wij behandelen sollicitaties op volgorde van binnenkomst. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

mailto:hr@volgroen.nl

