
 

 
 

Junior Projectontwikkelaar  
 

 

Wie zijn wij? 
TPSolar is een groeiend familiebedrijf met een grote ambitie: een steentje bijdragen aan de 
energietransitie in Nederland. Daarom ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren wij 
grondgebonden zonneparken. 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 klein en divers team en naast dat er hard gewerkt wordt, heerst er een open 
en informele sfeer. We hebben gezellige vrijdagmiddagborrels en vieren als team de behaalde 
successen. Ons kantoor is gevestigd op het Business Park in Lijnden (tussen Amsterdam en 
Schiphol) en is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 
 

Wie ben jij? 
Wil jij je steentje bijdragen aan de Nederlandse energietransitie en ons helpen met het 
ontwikkelen van grootschalige zonne-energieprojecten? Wij zijn op zoek naar iemand die ons 
kan helpen met de projectontwikkeling. Wij zijn als bedrijf erg ambitieus en willen de 
Nederlandse overheid helpen met hun doelstellingen voor 2030 en 2050 om het aandeel van 
duurzame energie te laten groeien. TPSolar zoekt een enthousiaste collega die gelijkwaardige 
ambities heeft. 
 

Hoe ziet je werkdag eruit?  
Een werkdag als projectontwikkelaar bij TPSolar is nooit hetzelfde. Er is altijd ruimte voor 
nieuwe initiatieven en ideeën en je houdt je bezig met verschillende activiteiten. Je begint je 
dag bijvoorbeeld met het lezen van een beleidskader rondom zonne-energie, zoals 
gepubliceerd door een gemeente in Nederland. Vervolgens ben je in staat om hierin hoofd- 
en bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden en koppel je de belangrijkste zaken uit het 



beleid aan het project waar je in die gemeente aan werkt. Nadat je verschillende stukken hebt 
ontvangen van onze landschapsarchitect schrijf je een principeverzoek of ruimtelijke 
onderbouwing. Na de lunch zoek je naar nieuwe zoekgebieden voor een potentieel project en 
help je de projectmanager bij het contact met gemeenten, grondeigenaren en omwonenden. 
Voor deze omwonenden organiseer je een informatieavond en bereid je een presentatie voor.  
 

Wat vragen wij van jou?  
☼ HBO en/of academisch werk- en denkniveau;  

☼ Affiniteit met duurzame energie;  

☼ Leer- en nieuwsgierigheid; 

☼ Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk; 

☼ Initiatiefrijk en proactieve instelling; 

☼ Samenwerkingsgericht en een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

☼ Ervaring met procedures rondom projectontwikkeling is een pré, maar niet een must.  
 

Wij bieden een:  
☼ Fulltime (40 uur) veelzijdige (starters)functie; 

☼ Gave kantoorruimte om nieuwe dingen te leren en jezelf te ontwikkelen; 

☼ Open werksfeer met doorgroeimogelijkheden; 

☼ Dynamische organisatie met enthousiaste collega’s; 

☼ Marktconform salaris afhankelijk van je leeftijd en ervaring; 

☼ Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en wil je graag solliciteren? Stuur dan je cv (en 
korte motivatie) per e-mail voor 14 januari 2022 naar emma.hendriks@tpsolar.nl t.a.v. Emma 
Hendriks, Projectontwikkelaar. 
 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen via 023 741 01 44. 
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