
Adviseur Verduurzaming 
40 uur p/week | Green for you | Maarssen 
 

 

 

 

 

Een prachtkans om je helemaal uit te leven bij een jonge, groene club die 

grenzen verlegt: Green for you in Maarssen. Alle aspecten die relevant zijn bij het 

verduurzamen van woningen en bedrijven komen langs. Als adviseur 

zonnepanelen wijs je onze klanten de weg naar minder kosten en meer comfort 

met duurzame energie. Zo draag je bij aan de schonere wereld. 

 

Over Green for you 
 

Green for you maakt zich sterk voor de energietransitie. Wij wijzen particulieren 

en ondernemers via één aanspreekpunt de weg naar het verduurzamen van hun 

woning of bedrijf. We brengen advies uit (EPA-erkend), maken een financieel plan 

op maat, regisseren en controleren de uitvoering door erkende installateurs, 

regelen de formaliteiten rond subsidies en btw-teruggave en bieden een 24/7 

servicemodel. Green for you staat garant voor het resultaat: een duurzame 

toekomst, maximaal comfort en een lagere energierekening. 

 

Functie profiel 
 

Je maakt als adviseur verduurzaming deel uit van de meest eigenwijze aanjager 

van de energietransitie. Samen kiezen we voor verandering en maken we het 

verschil. Alles komt voorbij: van energie-advies en financieringsplan tot 

projectplanning en installatie van zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, 

HR++ Cv-ketels en isolatiematerialen. Je bent ambassadeur van de unieke Green 

for you-formule: één aanspreekpunt voor de beste resultaten in verduurzaming 

en energiebesparing.  

 

Geen werkdag is ooit nog hetzelfde. Je bent hét aanspreekpunt voor de interne 

organisatie, onderhoudt klantcontacten, voert verkoopgesprekken en werkt mee 

aan de realisatie van energie-adviesrapporten. Je voert data in, beheert onze 

informatiesystemen, maakt offertes en stroomlijnt de processen. Je staat flexibel 

klaar om alles aan te pakken dat zich in de dynamiek van het werk aandient. 

 

  



 

 

Functie-eisen 
 

 Je hebt een MBO-studie afgerond, bijvoorbeeld in een 

installatietechnische- of commerciële richting 

 Je hebt ervaring met Office 

 Je hebt aantoonbare  belangstelling voor duurzaamheid en 

energiebesparing 

 Je werkt accuraat en bent klantvriendelijk en commercieel ingesteld 

 Je hebt ervaring met moderne CRM-systemen 

 Je brengt een aanstekelijke dosis enthousiasme, energie en 

overtuigingskracht in 

 Je legt vlot contacten, drukt je helder uit, mondeling en schriftelijk, en bent 

een vaardige netwerker 

 Je bent nieuwsgierig en denkt innovatief en oplossingsgericht 

 

Aanbod 
 

 Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling 

 Een afwisselende en zelfstandige functie in een informele en dynamische 

omgeving 

 Goede marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 Reiskostenvergoeding 

 Pensioenregeling 

 Ongevallenverzekering 

 Gedeeltelijk thuiswerken mogelijk met de daarbij behorende 

thuiswerkvergoeding 

 

Solliciteren 
 

Spreekt ons aanbod je aan? Stuur jouw motivatie en CV  naar hrm@allervices.nl 

en wie weet word jij wel onze nieuwe collega! Neem ook eens een kijkje op onze 

website www.greenforyou.nl. 

 

(Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 
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