Functieprofiel
De koepelcoöperatie Energie van Utrecht is op zoek naar kandidaten voor de vacature

Algemeen Directeur Projectbureau Energie van Utrecht
Context
In 2020 is door de energiecoöperaties in de Provincie Utrecht de koepelcoöperatie Energie van
Utrecht opgericht. Energie van Utrecht is eigenaar van een uitvoeringsorganisatie: het Projectbureau
Energie van Utrecht. De lokale energiecoöperaties zijn eigenaar en opdrachtgever van het
Projectbureau.
Naast advies over en begeleiding van projecten zorgt het Projectbureau voor de financiële borging
van de ontwikkelfase van windmolens, zonnevelden en warmteprojecten. Het Projectbureau bestaat
uit een professioneel team van projectontwikkelaars, experts en ondersteunende diensten. In de
bedrijfsvoering wordt nauw samengewerkt met de landelijke koepel Energie Samen.
De directeur is, ondersteund door een operationeel manager, eindverantwoordelijk voor de strategie
en de bedrijfsvoering van het Projectbureau Energie van Utrecht. De directeur rapporteert aan het
Bestuur van de koepelcoöperatie.

Verantwoordelijkheden
●
●
●
●
●
●
●

Boegbeeld van het Projectbureau naar buiten toe.
Onderhoudt strategisch netwerk om van daaruit kansen te zien en te realiseren. Dat moet leiden
tot acquisitie van projecten.
Heeft op reguliere basis contact met de leden.
Ontwikkelt dienstverlening voor lokale energiecoöperaties en andere opdrachtgevers zoals
gemeenten en draagt zorg voor de kennisontwikkeling en kennisdeling.
Is eindverantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie Projectbureau Energie van Utrecht.
Is eindverantwoordelijk voor realisatie van de financiële begroting.
Stuurt één van de drie inhoudelijke thema’s aan: elektriciteit, warmte,
systeemintegratie/netwerkcongestie.

Persoonsprofiel en competenties
●
●

●
●
●
●
●

In staat om op een ondernemende en inspirerende wijze invulling te geven aan de
doorontwikkeling van het Projectbureau.
Teamplayer die in staat is om voorwaarden te creëren voor het optimaal functioneren van het
Projectbureau samen met het team en in verbinding met het bestuur en de leden van Energie van
Utrecht.
Heeft een heldere visie op het verder doorontwikkelen en professionaliseren van het
Projectbureau en is in staat dit te vertalen in concrete acties.
Geeft veel ruimte en verantwoordelijkheid, delegeert taken en stelt vertrouwen in het team.
Is gedreven en betrokken, hands-on maatschappelijk ondernemer om het Projectbureau
succesvol te laten zijn in het publiek-private domein van de energietransitie.
Netwerker met bij voorkeur een (groeiend) netwerk in de energietransitie in de provincie Utrecht.
Bekend en ervaren in de coöperatieve energiesector.

Wij verwachten
●
●
●

Afgeronde (technische, bedrijfskundige of financiële) opleiding op hoger-onderwijsniveau.
Kennis en ruime ervaring met het invulling geven aan verandertrajecten -en teamontwikkeling.
Kennis van strategie, doelstellingen en besluitvormingsprocessen in een coöperatieve
governance-structuur.

●
●

Aantoonbare werkervaring als leidinggevende in een projectmatige omgeving met stevige
professionals.
In staat om het netwerk van onze professionals zowel in omvang als kwaliteit te doen groeien
zodat zij uitvoering kunnen geven aan lokale projecten in samenwerking met (commerciële)
partners en in opdracht van lokale energiecoöperaties.

Wij bieden
● Een uitdagende en afwisselende functie in een team en werkomgeving van intrinsiek
gemotiveerde en enthousiaste professionals.
● Een ondernemende en op resultaatgerichte, informele werksfeer.
● Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in de zich snel ontwikkelende energietransitie.
● Er wordt een contract geboden van 24 uur per week.
● Salariëring vindt plaats in overleg.
Contact en informatieprocedure
De procedure wordt begeleid door het bestuur van de koepelcoöperatie Energie van Utrecht. Voor
nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Pieter Ruigewaard, de voorzitter
van het bestuur. 06-53811685 of via email: pieter@energievanutrecht.nl

