
 

 

 

Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan bieden wij je de kans.  
Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een:  

Beleidsadviseur | marktkansen aardwarmte 
0,8-1,0 fte │Den Haag 

Als beleidsadviseur zet je je in voor het investeringsklimaat voor geothermie (aardwarmte). Je levert een bijdrage 
door de businesscase van projecten te vertalen naar beleid dat de geothermiesector verder helpt. Onze vereniging 
heeft een bureau met een team van professionals op het gebied van techniek, communicatie, belangenbehartiging 
en juridische zaken. Je werkt samen met deze collega’s, met leden die in werkgroepen actief zijn en brengt het 
standpunt van de vereniging naar voren in externe overleggen. Ben je een enthousiaste bruggenbouwer en 
geïnteresseerd in de energiesector?  Dan is dit dé functie voor jou! We zijn ook op zoek naar talentvolle starters.   

Geothermie Nederland, de brancheorganisatie voor geothermie 
Geothermie Nederland is een jonge brancheorganisatie met een gevarieerd ledenbestand. De vereniging zet zich 
voor haar circa 100 leden in voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in glastuinbouw, gebouwde 
omgeving en de industrie. In de energietransitie speelt geothermie een belangrijke rol.  
 
Wat houdt de functie in? 
 

• Je signaleert kansen en bedreigingen in het investeringsklimaat voor geothermie 
• Je ontwikkelt voorstellen voor de aanpassing van beleid op basis van businesscases 
• Je zorgt voor door de vereniging gedragen standpunten  
• Je begeleidt een of meer commissies of werkgroepen binnen de vereniging 
• Je vertegenwoordigt de vereniging in contacten met leden en stakeholders 

Wat vragen wij?  
 
• Je hebt een HBO-of WO-opleiding op een relevant vakgebied  
• Je hebt bij voorkeur enige werkervaring in de energiesector 
• Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de energiemarkt, de energietransitie en klimaatmaatregelen,  
• Je hebt bij voorkeur ervaring met financiële stimuleringsmaatregelen en de economische onderbouwing daarvan 
• Je hebt een brede belangstelling voor bedrijfseconomie, techniek, geologie en politiek 
 
Wat zijn gewenste competenties? 

• Je combineert strategisch denken met oplossingsgericht handelen 
• Je bent politiek sensitief en overtuigend 
• Je bent samenwerkingsgericht 
• Je kunt snel schakelen en verbanden leggen  
• Je bent onderzoekend en creatief 
• Je bent een teamspeler met eigen taken en verantwoordelijkheden 



 

 

 

 

 

Wat bieden wij? 

• Een marktconform salaris  
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband 
• Een kantoor naast het station in Den Haag en mogelijkheid om vanuit huis te werken 
• Alle ruimte voor je persoonlijke groei en ontwikkeling 
• Samenwerken met 4-6 bevlogen collega’s in een informele sfeer  
 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Janine Verweij E janine.verweij@geothermie.nl 
of  
M 06-31035701. Geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten over de geothermiesector? Kijk dan op 
www.geothermie.nl en www.allesoveraardwarmte.nl. Zie ook ons sectordocument (onderstaand). 
 

 
 
Solliciteren? 
Ben je enthousiast geworden en wil je graag in aanmerking komen voor deze uitdagende functie?  
Stuur je CV en motivatie naar eerder genoemd mailadres. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:janine.verweij@geothermie.nl
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http://geothermie.nl/downloads/Geothermie_in_de_startblokken_voor_sterke_groei-sectordocument.pdf

