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Vacature elektricien Smart-NRG projecten 

Wat ga je doen: 

 

Wil jij bijdragen aan een duurzame toekomst van Nederland? Ben jij degene die ons kan helpen om onze 

zonne-energie projecten te realiseren? Ben jij een gedreven en zelfstandige elektricien en word je blij van 

mooie oplossingen voor zonnepanelensystemen en groepenkasten? Dan ben jij wellicht de elektricien die wij 

zoeken! 

Lees onderstaande door. Als je hier energie van krijgt, solliciteer dan op deze functie! 

  

 

Wat zoeken we: 

• Je hebt een afgeronde mbo-opleiding elektrotechniek. 

• Je beheerst de Nederlandse of de Engelse taal goed in woord en geschrift. 

• Je bent een teamplayer en stelt het belang van het bedrijf voorop. 

• Je hebt ervaring met het werken met zonnepanelen. 

• Je werkt gestructureerd, zelfstandig, nauwkeurig en kan goed samenwerken. 

• Je hebt technisch inzicht, handig en oplossingsgericht. 

• Je bent in bezit van VCA en rijbewijs B. 

• Je houdt van spanning, maar wel op de juiste momenten ☺ 

 

Wat bieden wij: 

• Een fulltime functie voor 32 tot 40 uur per week. 

• Salaris op basis van werkervaring. 

• Jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 

• Je werkt vanuit ons kantoor in Barendrecht. 

• Reiskostenvergoeding. 

• Ruimte voor aanvullende studie en coaching, want samen groeien wij verder. 

 

Over SMART-NRG:l 

 

Bij SMART-NRG willen wij de energietransitie helpen te versnellen. Dat doen we door bedrijven te helpen 

met slimme energieoplossingen waarmee ze eenvoudig kunnen gaan verduurzamen. Zo dragen wij bij aan 

de energietransitie en maken wij de wereld een stukje duurzamer. Wij zijn gespecialiseerd in slimme 

energieoplossingen, zoals zonnepanelen op daken, hybride warmtepompen, zonnegevels, zonnecarports 

en laadoplossingen. Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen, leveren en installeren van dit soort 

oplossingen. Hiermee helpen wij bedrijven op een slimme, efficiënte en esthetische manier gebruik te 

maken van (zonne-)energie. 

 

 

Wil je mee informatie? 

Contactpersoon 

Sander van der Meer 

0180-811120 

s.vd.meer@smart-NRG.nl 

 

Neem contact op of stuur direct je sollicitatie naar:  s.vd.meer@smart-NRG.nl 
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