
 
 

Asset Manager 
 

Als Asset Manager draag je samen met TPSolar een steentje bij aan de Nederlandse energietransitie. 

In deze functie heb je de verantwoordelijkheid over de portfolio van alle zonnepark projecten. Je 

beheert de onderhoud en operationele werkzaamheden (O&M) en je communiceert met alle relevante 

stakeholders, zoals met omwonenden, gemeentes, banken en investeerders. Hierdoor zorg jij voor de 

kwaliteit van onze zonneparken en dienstverlening.  

 

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:  

• Het beheer van de portfolio van de zonnepark projecten. Je zorgt ervoor dat alle O&M taken 

worden opgelost.  

• Verantwoordelijk voor stakeholdermanagement. Je bent het eerste aanspreekpunt en 

vertegenwoordigd TPSolar en klanten op een zorgvuldige manier.    

• Verantwoordelijk voor assetmanagement. Je bewaakt, optimaliseert en controleert de 

kwaliteit en prestaties van de zonneparken. Je bezoekt de locaties regelmatig en beheert alle 

uitbesteedde O&M activiteiten. 

• Je analyseert de financiële prestaties van het zonnepark en draagt bij aan het maken van 

midden tot lange termijn businessplannen en vooruitzichten.  



 
 

• Verantwoordelijk voor de rapportage richting belangrijke stakeholders, bijvoorbeeld op het 

gebied van verzekering- en garantie gevallen en historische data. 

• Je zorgt ervoor dat alle activiteiten op locatie worden uitgevoerd aan de hand van lokale regels 

en wetgeving.  

 

Wat vragen we van jou? 

• Een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur met een commerciële, technische of 

financiële achtergrond. 

• Minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring als Asset Manager. In de duurzame energie is een 

pré. 

• Bewezen ervaring met het beheren van contracten, projecten en stakeholdermanagement.  

• Samenwerkingsgericht en een groot verantwoordelijkheidsgevoel met het vermogen om 

effectief te communiceren en onderhandelen op alle niveaus.   

• Analytische vaardigheden, waaronder het analyseren en presenteren van financiële prestaties.  

• Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal (zowel in woord en 

geschrift). Duits is een pré. 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


