
 
 

Constructie Manager 
 
Als Constructie Manager draag je samen met TPSolar een steentje bij aan de Nederlandse 
energietransitie. Wij zoeken een ervaren constructie manager, bij voorkeur met kennis van duurzame 
energieprojecten. Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de gehele technische en contractuele 
voorbereiding van de bouw, alsmede voor de uiteindelijke realisatie en oplevering van de zonneparken 
van TPSolar.   

 
Wie zijn wij? 
TPSolar is een snelgroeiend familiebedrijf dat grondgebonden zonneparken ontwikkelt, financiert, 
bouwt en beheert. Op een duurzame én ecologisch verantwoorde manier. Dit doen wij niet alleen, 
maar altijd in nauwe samenwerking met landeigenaren, bewoners, gemeenten, provincies, 
natuurorganisaties en energiecoöperaties. Inmiddels heeft TPSolar vijf zonneparken ontwikkeld en 
gebouwd. Deze zonneparken wekken momenteel groene stroom op voor bijna 15.000 Nederlandse 
huishoudens.  
 

   
 

Wij hebben een divers team en naast dat er hard gewerkt wordt, heerst er een open en informele 
sfeer. Je krijgt de ruimte om te ondernemen en wij stimuleren creativiteit en flexibiliteit. We hebben 
gezellige vrijdagmiddagborrels en vieren als team alle behaalde successen. Ons hoofdkantoor is 
gevestigd in Amsterdam (Lijnden). Begin 2022 hebben wij een tweede kantoor in Veldhoven geopend. 
 
Taken en verantwoordelijkheden:  

• Je focus ligt op de voorbereidingen van de bouw, het optimaliseren van het bouwproces, het 
beheren van contracten en het evalueren van het totale proces.   

• Je bent verantwoordelijk voor het verloop en de planning van de bouw en de afspraken met 
alle betrokken stakeholders. 

• Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van hoofd- en onderaannemers en houdt hierbij 
rekening met het naleven van de afspraken uit contracten, vergunningen en de geldende wet- 
en regelgeving.  

• Je bewaakt het budget, de planning en het beheer van de gehele bouw documentatie. Hiervan 
maak je zowel interne als externe rapportages. 



 
 

• Je controleert en garandeert de kwaliteit van de geleverde producten en de technische 
installatie. Je adviseert over technische optimalisatiemogelijkheden.  

• Je communiceert met de diverse betrokken stakeholders, zoals gemeenten, netbeheerders, 
omwonenden, etc.  

 
Wat vragen we van jou? 

• Een afgeronde MBO- of HBO-opleiding met een technische achtergrond (elektrotechniek, 
werktuigbouwkunde, of technische bedrijfskunde).  

• Je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring opgedaan, bij voorkeur in een constructie management 
rol.  

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel in woord als geschrift) en 
het vermogen van het opbouwen en beheren van relaties.   

• Je bent toegewijd om hoge kwaliteit te bieden en te behalen. Je bent probleemoplossend, 
professioneel en servicegericht.  

• Samenwerkingsgericht en een groot verantwoordelijkheidsgevoel met het vermogen om 
effectief te communiceren en onderhandelen op alle niveaus.   

• Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal (zowel in woord en 
geschrift). Duits is een pré. 

• Je bent overtuigend, kunt je goed verplaatsen in de diverse partners en stakeholders en 
beschikt over goede sociale vaardigheden.   

 
Arbeidsvoorwaarden 

• Fulltime (40 uur) veelzijdige functie. 

• Open werksfeer met doorgroeimogelijkheden in een dynamische organisatie met allemaal 
enthousiaste collega’s. 

• Marktconform salaris afhankelijk van je leeftijd en ervaring. 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Interesse 
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Solliciteer dan op de functie Asset Manager bij TPSolar. 
Stuur je CV en motivatie per e-mail voor 24 juli 2022 naar erik.wieffer@tpsolar.nl t.a.v. Erik Wieffer, 
Commercieel Directeur van TPSolar. Uiteraard is vertrouwelijke behandeling van je gegevens 
gewaarborgd.  
 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen via 023 741 01 44. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


